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Sobre o autor: 
Arthur Ramos foi chefe do Serviço de Hygiene Mental do Departamento de Educação do 
Rio de Janeiro, foi médico-legista do Instituto Nina Rodrigues (Bahia). 
 
Paratexto: 
Tem prefácio de Josué de Castro, médico pernambucano que foi embaixador do Brasil na 
ONU, senador, presidente da FAO (Food and Agriculture Organizantion of the United 
Nations). 
 
Sobre o livro: 
Parte de uma produção de obras com o intuito de “cooperar na revalorização do 
pensamento brasileiro”. Coloca o livro numa categoria científica e histórico-cultural. Além 
disso, coloca a cultura como causadora de males mentais. 

 

Importância para a pesquisa: 
O livro tem grande importância por tratar de temas como os modificadores da 
responsabilidade criminal, por dar um exemplo de epilético criminoso e dizer porque o diz 
criminoso. Por mostrar uma discussão, normalmente inexistente em livros, sobre um tema 
de grande importância para a parte de “Lugares de Memória” da pesquisa. Mas também 
tem relevância por nos mostrar a grande admiração que Arthur Ramos tem por Afrânio 
Peixoto e pelo lugar de destaque que coloca o autor: o responsável pela realização daqueles 
que eram os objetivos daquela considerada por ele a maior escola médico-legal brasileira, a 
escola de Nina Rodrigues. 
 
Arquitetura do texto: 
 
Capítulo 2 (p. 54) – EPILEPSIA E CRIMINALIDADE 
 

• O autor conta o caso de um criminoso que bateu na filha e na mulher para ilustrar 
um caso de criminalidade em epiléticos. O seu parecer é: nada de importante a declarar 
sobre antepassados; o criminoso sofre de “déficit global de todas as funções psychicas”. 
(p.54-55). 

Num depoimento dado quando do seu julgamento, o doente diz a seguinte frase: “[...] os 
doentes perturbam, querem me matar.” (p.55) O médico julga que o criminoso é epilético 
pelos seguintes motivos: ele teve uma impulsão criminosa sem motivo aparente; o seu 
crime não foi premeditado; há uma ausência de remorso, uma indiferença; ele sofre então 
de amnésia total do fato. Todas essas características o levam a julgar o criminoso como 
epilético apesar dele não ter tido a crise do grande mal, só a do pequeno mal, onde a vítima 



“apaga” sem mais nem menos. O médico diz que o doente lhe disse que quando ouve bater 
alguma coisa, ele perde os sentidos, fica “louco”, perde a noção do que está fazendo. Para 
Arthur Ramos, o crime é um sintoma da epilepsia, assim como todos os outros, o que faz 
dele irresponsável por seus atos e o leva para o hospício, como foi o caso do acusado em 
questão. 

 
Capítulo 4 (p.170) – “RESPONSABILIDADE CRIMINAL. SEUS MODIFICADORES” 
 

• O título é o mesmo da obra de Rodrigues Doria, um dos fiéis seguidores de Nina 
Rodrigues, baiano. Outras obras importantes do autor são: Os loucos de todo gênero na 
legislação brasileira; O crime, suas causas, seus autores e seu tratamento. 

• Doria não concorda nem com o livre arbítrio pregado pela escola clássica nem com 
os deterministas da escola italiana. Não concorda, portanto, que haja uma Razão humana 
por excelência, mas várias razões e por esse motivo a responsabilidade penal é mutável. 
Classifica os homens em duas categorias: a dos que chamamos normais, que se crêem livres 
e que, portanto, são responsáveis; e a dos anormais, dos loucos, que cometem atos mais ou 
menos previsíveis. 
 
O PROBLEMA DOS MANICÔMIOS JUDICIÁRIOS NA BAHIA 
 

• O pedido por manicômios judiciários na Bahia se iniciaram em 1928. 
• Membros importantes da escola criminológica e médico-legal bahiana: Madureira 

de Pinho, Duarte Guimarães, Carlos Ribeiro, Estácio de Lima, Mario leal, Alfredo Amorim.  
• Alguns psiquiatras clínicos afirmam que não existe delito, não há alienados 

delinqüentes. Porém, Arthur Ramos, Carrara, Caper e Liman concordam que isso é a mais 
pura teoria, que na prática, na lei, há delito, portanto, há que se pensar na prática. E dizem 
que não é só a alienação que define o criminoso, por trás da alienação há uma formação 
anti-social criminosa, afirmam Morselli, Ferri, Casper e Liman. (p.176) 

• Justificativas do autor para a criação dos manicômios judiciários: o repúdio que 
sofrem os loucos criminosos dos seus parentes, seus amigos e dos loucos comuns. “ 
Carrara (loc. Cit. Pág.957): ‘É preciso que eles (refere-se aos alienados criminosos) 
sejam isolados, não somente da sociedade, mas ainda do meio limitado que constitui um 
asilo de alienados’.” (p.178)  

• Arthur Ramos enumera três fases das formas de clausura dos criminosos e 
alienados: 1° loucos criminosos + condenados comuns; 2° irresponsáveis + delinqüentes + 
loucos comuns; 3° manicômios judiciários. 
 
 

• Ramos afirma que Antropologia criminal e lombrosianismo puro são duas coisas 
muito diferentes entre si. E é criado um neolombrosianismo, cortando os exageros do 
pioneiro. Ramos chega a dizer que a psicanálise não passa de uma roupagem da corrente 
médica. 

• O médico reclama que olhar o estado clínico do paciente não é suficiente para se dar 
um diagnóstico sobre ele ser irresponsável ou não, olhar o seu comportamento, o seu 
behavior é também de grande importância. (p.183) 
 



AFRÂNIO PEIXOTO E A ESCOLA DE NINA RODRIGUES 
 

• Afrânio é indicado como o verdadeiro responsável pela fama da escola de Nina 
Rodrigues, já que esse mesmo não conseguiu difundir a sua teoria da forma que queria. 
Afrânio conseguiu aumentar salários e, principalmente, conseguiu aumentar o 
reconhecimento dos médicos legistas perante os outros médicos. Organizou-se um serviço 
médico legal no Rio de Janeiro. (p.194) Os dois médicos ultrapassaram as barreiras da 
perícia, indo além, até uma antropologia criminal, uma sociologia criminal, etc. 

• Nina Rodrigues tinha um modelo ideal de hospício: open door, assistência familiar, 
colônia agrícola.. 

• Afrânio Peixoto, na sua tese Epilepsia e Crise, segundo Arthur Ramos, nega a 
consciência do epilético durante a crise, ao contrário do que afirmava muita gente. 

• Outros seguidores importantes de Nina Rodrigues foram: João Vieira, Clovis 
Bevilacqua, Aurelino Leal, no Norte; Candido Motta, Viveiros de Castro, Lima Drumond, 
no Sul. 

• O trabalho dos médicos legistas era resolver “problemas de saúde pública; trabalho 
de laboratório e clínica forense; assistência a insanos [...]; exame pré-nupcial, controle 
de natalidade [...].” (p.201) 
 


