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Entre alienistas e juristas:

 Os loucos e a interdição.

Bruna Ismerin Silva Santos

A exclusão histórica da loucura teve como um dos resultados mais profun-
dos e duradouros a invisibilidade acerca das demandas em torno das questões ligadas 
à cidadania, assistência e reinserção social dos por tadores de sofrimento psíquico. Es-
tigmatizados como símbolo maior da mais for te desintegração a qual poderia estar su-
jeito um indivíduo, a perda da razão, os loucos ocupam dentro da historiografia dos ex-
cluídos, geralmente associada às questões de gênero, às causas populares e operárias 
e à marginalização dos detentos, caso do estudo clássico de Michelle Perrot (1988), 
o papel de coadjuvantes. Aprisionados e diluídos dentro da história médica e psiquiá-
trica, entrar em contato com suas experiências, recuperar suas memórias, suas falas, 
seus processos internos mais profundos de elaboração e entendimento da existência, 
se faz através de ecos emitidos por vozes outras que versam seus dizeres sobre eles. 

Dos discursos sobre os insanos seu enunciado mais elaborado e bem 
acabado fez, sem dúvida, da instituição manicomial sua mais per feita tradução. 
Sobre o manicômio fala-se muito. Durante muito tempo a historiografia dedicada à 
psiquiatria e à loucura, já que não podemos ainda nos referir à uma “história dos 
loucos” como fazemos, por exemplo, com uma “história das mulheres”, teve suas 
temáticas voltadas especialmente para assuntos que dessem conta do saber médi-
co e do manicômio. Mas, as escritas da história também têm suas temporalidades. 

 A par tir dos anos 70 e 80, no Brasil, uma corrente acadêmica for temente 
influenciada pelos trabalhos e reflexões do psiquiatra italiano Francisco Basaglia, que 
culminou na chamada Luta Antimanicomial, abriu frente para uma série de produ-
ções intelectuais que denunciavam a natureza histórica excludente, segregacionista 
e mesmo violenta da instituição manicomial. Esses trabalhos endossavam os recla-
mes pelo progressivo fechamento dos manicômios, a par tir de uma crítica revisão 
histórica sobre o funcionamento equivocado, desumano e obsoleto dessas institui-
ções em suas propostas falidas de cura e tratamento para os internos. Defendia-se 
sua substituição por redes de cuidado e apoio que facilitassem não só a reinser-
ção social dos ex-pacientes, como estimulassem a construção e afirmação de novos 
e velhos vínculos perdidos nos longos anos de internação, isolamento e abandono. 

Imbuídos do mesmo espírito denunciativo e reformador outros trabalhos 
tiveram como preocupação a construção do próprio saber psiquiátrico. Suas teorias, 
correntes científicas, práticas, iniciativas institucionais e associativas foram expostos a 
minuciosas análises que reforçavam o quanto a formação, expansão e solidificação da 
psiquiatria como saber autorizado a falar a loucura estava historicamente impregnada na 
sua elaboração dos preconceitos de cunho racista, classista e de gênero. Estes trabalhos 
foram impor tantes por redimensionarem uma par te da historiografia médica voltada para 
a afirmação da pretensa caminhada científica calcada nos êxitos sempre vitoriosos e 
triunfantes dos seus célebres personagens em seus passos nada neutros cientificamente.

Com a chegada dos novos tempos para a psiquiatria, a par tir do desmonte 
do manicômio e da progressiva e crescente utilização dos psicotrópicos, as vozes apri-
sionadas e abafadas pelos muros da instituição manicomial começaram a emergir lenta-
mente dos subterrâneos do esquecimento para serem ouvidas. As memórias, histórias 
e trajetórias daqueles que passaram por suas dependências vão sendo aos poucos res-
gatadas e registradas de modo que possam contribuir para um entendimento mais amplo 
da extensão do espectro de atuação da psiquiatria e dos seus limites também. Mas, o 
contato com as experiências do desatino não se restringem apenas aquelas confinadas 
dentro dos espaços hospitalares. Os loucos estão por toda par te. Espalhados pelas ruas 
das cidades, guardados na memória coletiva, aprisionados nas penitenciárias ou mes-
mo em suas residências, os lugares ocupados pelos insanos funcionam como um bom 



15Conversando com a sua História. n.º 03. Dez 2014

indicativo das posições de exclusão e marginalização social as quais estão submetidos.
Quando vislumbramos novos espaços que não apenas o manicomial, apesar 

do discurso e prática psiquiátrica instituí-lo como lugar da lou cura por excelência, po-
demos investigar os múltiplos estigmas, para além de doente, que acompanham a tra-
jetória de um indivíduo por tador de sofrimento psíquico. Assassinos, delinquentes, bê-
bados, mendigos, suicidas, depravados, excêntricos, etc... Todos os tipos de excluídos 
parecem encontrar abrigo, chegando mesmo a confundirem-se, no conceito de loucura.  
Para esta restaram apenas os signos e lugares da decadência moral, emocional, psíquica 
e econômica. Louco virou termo de ofensa. Loucura é destino trágico. Mas, para além 
dos estigmas de senso comum, ainda hoje reforçados, podemos encontrar fragmen-
tos de vida dos loucos que dão conta de uma par te ainda pouco explorada dentro da 
historiografia da loucura que é a sua face privada. Adentrar neste universo é entrar-
mos em contato com funções e papéis sociais desempenhados no cotidiano pelos 
loucos que dificilmente seriam considerados se apenas nos detivéssemos nos limites 
dos estigmas. Não que estes estigmas deixem de existir quando estamos tratando 
do mundo doméstico. Pelo contrário. Os estigmas criados pelo senso comum e pela 
ciência psiquiátrica são reforçados e alimentados pela própria família que manipula 
e utiliza-se destes estigmas em favor de interesses, especialmente os econômicos.

O adoecimento mental de um familiar é um dos maiores temores da vida domés-
tica. As situações cotidianas vividas por aqueles que sofrem psiquicamente expunham 
de forma crua os sentimentos experimentados e os abalos sofridos na estrutura fami-
liar. A angústia provocada pelo convívio com uma condição a qual a família muitas ve-
zes não sabe como lidar. Vergonha em ver exposta publicamente, normalmente através 
das experiências trágicas, a desestrutura psíquica do familiar doente. Apreensão em 
ter que solucionar os problemas porventura causados em momentos de crise. A culpa 
por ser responsabilizada pelos desregramentos da razão do familiar. Quando se trata de 
lidar com um quadro de doença mental na família os desconfor tos são muitos. A sua 
ocorrência abala profundamente a organização familiar normatizada e instiga novas 
configurações de poder nas relações tecidas entre seus membros, especialmente em 
relação às duas funções estruturantes da vida doméstica: o cuidar e o prover. Quando 
o adoecimento chega ao ponto de tornar-se um entrave para os afazeres e cuidados 
cotidianos e, principalmente, afetam o gerenciamento das funções econômicas, temos 
reunidas as condições ideais para se estabelecer uma situação de interdição. 

Processo de Interdição

Definir conceitualmente um processo de interdição depende do olhar debruçado 
sobre ele. Tomando como referência um livro de Direito, temos a seguinte definição: 
“processo de interdição é o ato pelo qual o juiz declara a incapacidade total ou parcial 
da pessoa, retirando-lhe a administração de sua pessoa ou dos seus bens” (Jander 
Maurício Brum:1995). Se tomarmos como referência uma definição sociológica, a co-
notação dada sobre a interdição se dá sobre outro olhar: 

“(...) o processo de interdição será descrito como um es-
paço de negociação de significados entre as instituições 
familiares, legal e médica, com o fim de adequarem cer tas 
características pessoais do sujeito contra quem o proces-
so é movido à lei, tendo como parâmetros termos relativos 
às concepções de “doença” e ao que legalmente é entendi-
do como “capacidade civil” (Zarias 2005:37).

Quanto à definição histórica, precisamos estar atentos a três referenciais essen-
ciais: o tempo do qual se fala, sobre quem se fala e qual o significado desse gesto 
em uma determinada sociedade. Milhares de pessoas hoje, especialmente aquelas 
com baixo poder aquisitivo, todos os anos recorrem a essas instituições no intuito de 
ganharem a par tir da interdição algum tipo de auxílio que represente um aumento da 
renda familiar. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados 
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       em 2007 publicou uma compilação de diversos relatórios cujo título é bem sugestivo 
a respeito da finalidade de um processo de interdição no Brasil de hoje: A Banalização 
da Interdição Judicial no Brasil. 

Segundo a publicação, a questão que se estabeleceu no país diz respeito ao fato 
de que as interdições concedidas estão sendo utilizadas como instrumento de ganho 
econômico, com a concessão de benefícios sociais para aqueles de baixa renda a par-
tir do sacrifício dos direitos de cidadania de uma parcela considerável da população. 
Ainda que o sujeito possua suas faculdades mentais comprometidas e não possua as 
condições laborais essenciais para sua sobrevivência, ainda assim não precisaria ser 
considerado incapaz para os atos da vida civil e ter seus direitos de cidadania ampla-
mente tolhidos. Para Marcus Vinícius de Oliveira Silva (2007) “a interdição judicial 
mudou de classe: saiu dos salões elegantes, onde há disputa por espólios familiares, 
e passou a atingir principalmente os por tadores de transtornos mentais nas classes 
mais miseráveis do país”.

Entender essa mudança histórica é fundamental. No período o qual está situada 
minha pesquisa, a primeira república, o Estado em nada se assemelha ao de provedor 
do bem estar-social. Não havia as instituições de seguridade social e seus inúmeros 
benefícios concedidos aos mais carentes e muito menos uma justiça gratuita como o 
ministério público, que hoje exercem um papel extremamente impor tante para a espó-
lios familiares, e passou a atingir principalmente os por tadores de transtornos mentais 
nas classes mais miseráveis do país”.

Entender essa mudança histórica é fundamental. No período o qual está situada 
minha pesquisa, a primeira república, o Estado em nada se assemelha ao de provedor 
do bem estar-social. Não havia as instituições de seguridade social e seus inúmeros 
benefícios concedidos aos mais carentes e muito menos uma justiça gratuita como o 
ministério público, que hoje exercem um papel extremamente impor tante para a con-
cessão das interdições. A primeira, por se configurar um impor tante meio de regulari-
zação da situação socioeconômica através da concessão de auxílios financeiros, e a 
segunda por permitir que os requerentes da ação que não possuam condições de arcar 
com um processo possam ter a opor tunidade de fazê-la sem gastos. A inexistência 
dessas instituições força uma ressignificação do sentido e da finalidade da interdi-
ção nos idos republicanos. O panorama é totalmente diferente. Estou falando de uma 
parcela da população que tinha bens o suficiente para sentirem-se ameaçados com a 
dilapidação do patrimônio no caso de comprometimento mental.  A interdição, neste 
caso, representa não um interesse no aumento de renda, mas uma preocupação em 
manter os bens acumulados. Não se trata de ganhar rendimentos, mas de impedir a 
perda destes. É a construção do sentido histórico da interdição na primeira república 
que vamos analisar, juntamente com as suas implicações socioeconômicas. É sobre 
uma elite louca nos seus sobrados e salões elegantes que irei me debruçar.

A historiadora Kátia Mattoso (1992), em seu estudo clássico sobre a Bahia do 
século XIX, usa o termo “elite afor tunada” para referir-se “ao estrato em que classifi-
camos todos os que tinham bens, adquiridos por seu trabalho pessoal ou herdados” 
(Mattoso:1992:604). Segundo a autora “na Bahia, a posse de qualquer bem configu-
rava for tuna” (Mattoso:1992:608). É justamente essa elite afor tunada que aparece 
nesses processos de interdição. Aquela parcela da população que dispunha de bens 
que justificasse uma intervenção para salvaguardá-los de uma má administração por 
par te dos seus donos, acometidos pelo sofrimento psíquico. Foi com a estimativa 
apresentada por essa autora que consegui traçar o per fil dos interditados encontrados 
nos processos de interdição que trabalhei na minha disser tação no mestrado. Apesar 
do recor te temporal ter sido diferente, trabalhei com os anos entre 1874 e 1912, ain-
da assim a incidência dos processos foi maior durante a primeira década republicana 
e o per fil econômico dos interditados acompanhava a classificação apresentada por 
Mattoso. 
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Trabalhando com os diversos tipos de afor tunados da cidade no século XIX Mat-
toso classificava essas for tunas em 8 categorias:

1.  Muito pequenas até 200 mil réis
2.  Pequenas de 201 mil até 1:000 conto de réis
3.  Médias baixas de 1:100 mil réis até 2:000 contos de réis
4.  Médias de 2:100 mil réis até 10:000 contos de réis
5.  Médias altas de 10:100 mil réis até 50:000 contos de réis
6.  Grandes baixas de 50:100 mil réis até 200:000 contos de 
réis
7.  Grandes médias de 200:100 mil réis até 500:000 contos 
de réis
8.  Grandes de 500:100 mil réis até 1.000:000 de réis

Dos 31 examinados, 18 tiveram seus bens apurados, o que nos dá um percentual 
de 58%. Tomando os 18 processos como cem por cento no universo daqueles que 
efetivamente podemos classificar a par tir dos seus bens, verificamos que, aproxima-
damente, 44,4% deles estavam situados entre as riquezas tratadas por Kátia Mattoso 
como médias altas. As grandes baixas aparecem como, aproximadamente, 33,3% des-
ses examinados. As for tunas médias representam, aproximadamente, 16,6% desse 
percentual, e as médias baixas aparecem em último lugar com uma média aproximada 
de 5,5% desse total. Não encontramos nenhum processo que per tencesse às classes 
dos mais afor tunados, tão pouco dos menos afor tunados. A análise dessas relações de 
bens indica uma proporção direta entre a possibilidade de pedir um exame e a classe a 
qual estava situada a pessoa do interdito. Quanto mais alta a classe, maior a possibili-
dade e a probabilidade de um processo de interdição judicial. Ainda que os mais altos 
representantes das classes abastadas não constem nessa amostragem. 

Aqueles per tencentes às camadas altas correspondiam “à elite da classe média 
de Salvador, cujos herdeiros jamais se viam contemplados com um saldo negativo, 
como ocorria nas quatro categorias anteriores” (Mattoso 1992:610). São os grandes 
comerciantes, negociantes, os profissionais liberais, descendentes dos senhores de 
engenho, estes já não tão ricos, é verdade, mas ainda afor tunados o suficiente para se 
distinguirem da esmagadora pobreza da cidade de Salvador. O patrimônio desses inter-
ditos variava muito. Os bens mais comuns encontrados nos processos são os grandes 
casarões, os inúmeros imóveis espalhados pela cidade, que rendiam boas somas de 
aluguéis, as aplicações financeiras, as lojas de comércio, os papéis das ações, das dí-
vidas públicas, das apólices e das aplicações financeiras, grandes extensões de terra, 
jóias, móveis e até produto de lojas de fazendas, um dos únicos bens de que dispunha 
um modesto comerciante.

As camadas baixas tinham bens bem mais modestos. Mas ainda assim valiosos 
o suficiente para terem suas existências asseguradas com os processos de interdição 
judicial. Aqui os bens se resumiam a praticamente imóveis. Casas térreas ou peque-
nos sobrados que funcionavam como moradia e local de trabalho desses pequenos 
ar tesãos e comerciantes. As aplicações financeiras eram quase inexistentes. Às vezes 
apareciam jóias e móveis de algum valor.

Algumas informações sobre o per fil não só econômico, mas social, desses in-
terditos, puderam ser complementadas com o cruzamento de outras fontes, especial-
mente os inventários e testamentos. Consegui rastrear alguns deles, visto que, como 
são pessoas de muitas posses, os vestígios deixados por elas são em par te melhor 
documentados. Ainda que trabalhando com uma amostragem pequena, o per fil deline-
ado desses interditados confirma que os lugares e funções sociais ocupados por eles 
estão em compasso com sua condição econômica.
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Tabela 1

Cor Nº encontrado

Branco 7

Morena 1

  Fonte: APEB – Processos de Interdição Judicial

       Tabela 2

Nacionalidade Nº encontrado

Brasileiro 7

Portugues 2

Fonte: APEB – Processos de Interdição Judicial

      Tabela 3

Estado Civil Nº encontrado

Solteiro 5

Casado 9

Viúvo 6

Fonte: APEB – Processos de Interdição Judicial
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Se somarmos os viúvos e os casados, veremos que a maior par te destas pessoas 
tinham seu supor te e sua estabilidade financeira representada por um casamento que 
lhes garantissem o seu bem viver. O que motivava também a maior par te dos proces-
sos de interdição nessas duas categorias, visto que os cônjuges e familiares represen-
tam a maior par te dos interessados nesses processos.

Tabela 4

Idade Nº encontrado

20 - 50 12

+60 9

Fonte: APEB – Processos de Interdição Judicial

Por trabalharmos com uma quantidade pequena de processos de interdição, re-
solvemos condensar as idades a par tir de faixas etárias que se relacionassem mais 
diretamente com a capacidade produtiva e por conseqüência maior probabilidade de 
acumular bens e for tunas. É, justamente, o que ocorre com o primeiro grupo, daí a fre-
quência de processos de interdição ser maior nessa faixa etária. Entretanto, o segundo 
grupo não fica tão distante dos números encontrados com o primeiro. Isso acontece 
por doenças próprias da velhice, como, por exemplo, a demência senil e por com-
prometerem as funções mentais, era freqüente o pedido de interdição da família, ou 
de pessoas próximas, visando a administração e o cuidado do patrimônio acumulado 
durante uma vida.

Dos processos analisados o que podemos dizer das ocupações encontradas é o
 seguinte:

Tabela 5

Ocupação Nº encontrado

Militar 1

Negociante 3

Engenheiro Civil 1
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Religiosa¹ 1

Advogado 1

Comerciante 5

Professor 1

Funcionário Público 1

Fonte: APEB – Processos de Interdição Judicial

Das ocupações encontradas, comerciantes e negociantes estão em maioria. Na  
cidade do Salvador, na virada de século, nessas ocupações encontravam-se as maio-
res for tunas da cidade, e eram assim alvos privilegiados nos processos. Os profissio-
nais liberais e aqueles que trabalhavam para o Estado per tenciam às camadas médias, 
mas, ainda assim, tinham entre seus patrimônios, imóveis e pensões que interessavam 
e contavam como bens no momento de suas interdições. 

Devemos destacar que durante a pesquisa as ocupações femininas não foram 
mencionadas. Apesar de trabalharmos com mulheres que tinham consideráveis somas 
de dinheiro e patrimônio, entretanto esses dados foram os únicos indicativos de sua 
posição social. Podemos observar que as mulheres de elite tinham suas rendas prove-
nientes dos dividendos e heranças dos homens próximos a elas, cônjuges, pais, filhos 
e até terceiros.

Apesar de não pretender fazer um estudo detalhado sobre a for tuna da população 
baiana na virada de século, ainda que os processos de interdição estejam intimamente 
ligados a essa realidade no período trabalhado, entendo que traçar o per fil econômico 
dos interditados possibilita um entendimento maior do universo da doença mental na 
cidade de Salvador. Visto que a maioria dos trabalhos dedicados ao tema concentra sua 
atenção nos desafor tunados, associando a idéia de uma psiquiatria voltada para a ex-
clusão dos miseráveis, o que é plenamente verdadeiro, mas não exclusivo. No entanto, 
não era apenas a população miserável e desafor tunada o alvo da psiquiatria e dos seus 
agentes. Para Michelle Perrot (2009)

“um estudo sistemático dos processos civis, por exemplo das con-
testações de heranças, certamente permitiria conhecer melhor as re-
lações conflituais que se tecem nas famílias em torno do dinheiro, as 
quais, no fundo, recebem pouquíssima atenção dos historiadores da 
burguesia.” (Perrot 2009:249).

A exclusão imposta pela medicina e sancionada pelo poder judiciário opera den-
tro de limites sociais muito mais amplos e através de práticas que encerram seus ex-
cluídos não apenas levando em consideração sua situação financeira, ainda que esta 
seja a atitude principal. Ao oficializarem a loucura, no caso da elite, outros espaços e 
instituições assumem as funções excludentes. A saber, a própria casa do louco e sua 
própria família.

Falar sobre a loucura privada é antes de tudo delimitá-la em função de um re-
ferente principal: a família. A loucura privada a qual me refiro é aquela na qual a 
sua domesticidade, definida a par tir dos mecanismos de controle e vigilância familiar, 
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apontam para uma experiência do enlouquecimento diferente daquelas vividas pelos loucos 
de rua e/ou na condição de pacientes manicomiais. Segundo Ferraz (2000):

“o poder da família permite que ela decida a sorte daquele indivíduo que 
foge aos padrões estipulados. Esse poder permite-lhe tomar medidas que 
oscilam entre o desejo de recuperar esse indivíduo e a necessidade de negar 
ou esconder a problemática que ele representa”. (Ferraz: 2000:137).

Ainda que o espaço manicomial e as ruas possam tornar-se o destino temporário 
ou definitivo de muitos desses alienados que escapam do controle fiscalizador dos seus 
familiares, a loucura privada tem no núcleo familiar seu ponto central. É a par tir dele que 
se desenvolvem ações no sentido de conter os possíveis prejuízos sociais, econômicos e 
emocionais causados pelo adoecimento mental de alguns dos seus membros. É ele mesmo, 
também, alvo de intervenções que calcadas na perspectiva de que o doente é apenas o cata-
lisador de um processo maior de desestrutura familiar como um todo visa à recuperação do 
ambiente doméstico. Como aponta Melman (2006) “a nossa sociedade ocidental investiu e 
idealizou intensamente o núcleo familiar. Já que a família é tudo, também é responsável por 
tudo. Se tudo se remete à família, tudo é culpa da família” (Melman: 2006:38).

É no seio familiar que se estabelecem as principais redes de cuidado e assistência 
em caso de adoecimento. É quase que uma obrigação da família intermediar os múltiplos 
fatores sociais, culturais e emocionais que envolvem o adoecer e seus reflexos dentro da 
instância privada e que muitas vezes resvalam para o olhar público. Dentre os fatores que 
mais pesam na experiência da doença está a resolução das questões ligadas à sobrevivência 
econômica da família. Ponto mais delicado do equilíbrio familiar, a disputa pelo usufruto ou 
administração do dinheiro, põe em lados opostos aqueles cujas convivências um dia frater-
nas e amistosas não foram capazes de atenuar o desenrolar dos dramas familiares. Afinal, a 
família como célula primária da sociedade civil tem como uma das suas funções principais 
assegurar o funcionamento econômico social e a transmissão dos patrimônios. Quando os 
mecanismos de controle e gerenciamento econômicos dentro das famílias são alterados, 
entram em cena as condutas legais com o objetivo de conter o desmoronamento do edifício 
patrimonial, quando existente nas famílias mais abastadas, ou de assegurar a continuação 
dos recursos financeiros mais modestos.

Os processos de interdição por alienação mental funcionam como uma espécie de eco 
que expõem para o público o mundo e a experiência privada da loucura. Mundo este muitas 
vezes pautado pelos conflitos, pelas disputas, pelos interesses econômicos e por uma série 
de situações que desafiam o seu tratar cotidiano. A tensão presente, entre justiça, família 
e medicina, dá o tom dos diálogos entre estas instâncias que, por vezes, chegava ao seu 
limite máximo. A justiça e a família disputando a administração de interesses econômicos e 
os cuidados cotidianos. A medicina administrando a saúde mental. E, em meio a tantos cui-
dados, tantos direitos usurpados. A mesma medida jurídica que protege e cuida é a mesma 
que anula e esvazia as possibilidades de existência social e de autonomia civil. Se a institui-
ção asilar foi o mais bem acabado dispositivo psiquiátrico, a interdição judicial foi o recurso 
utilizado pela família na tentativa de contenção da possível dissolução patrimonial familiar, 
principal preocupação quando se interdita alguém. 

Olhar os processos de interdição como tema é percebermos as instâncias jurídica, 
psiquiátrica e familiar como objetos de análise histórica. É impor tante chamarmos a atenção 
para o fato de que o ato de interditar as par tes que compõem o processo, o histórico das 
leis de interdição, os estudos de casos, e outra infinidade de elementos que podem ser ana-
lisados, não passam de par tes constitutivas do tema maior que, neste caso, é o processo 
em si. São as implicações sociais do ato jurídico de interditar que interessa. É pensar um 
determinado ato legal específico com suas implicações sócio-legais únicas em um determi-
nado contexto. Para além de um corpo processual que imaginamos cristalizado, as formas 
e as condições pelas quais passam o seu uso social são dos mais diversos. É preciso que 
estejamos atentos às reinterpretações dadas, como ele foi acionado, e de que maneira foi 
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interpretado e manipulado pelas diversas par tes interessadas e que compõem o andamento 
de um processo. É impor tante definir não só a intensidade e a forma com que este disposi-
tivo legal era acionado, como também seus significados e implicações sociais no contexto 
estudado. Entender não só o significado da justiça no período, mas encontrar os diversos 
significados sociais do gesto jurídico da interdição.
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