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Autoria: 
Pierre Darmon é historiador da medicina e das mentalidades. 
 
Natureza do livro: 
 
 
Paratexto: 
 
Tese central: 
 
Interlocução: Indiretamente, ele dialoga com José Leopoldo Antunes, que pega a sua 
expressão “medicalização da sociedade” e a inverte, propondo que o fenômeno seja visto 
como uma “socialização da medicina”. (o interlocutor pode ser posterior?) 
 
Estrutura do livro: 
 
INTRODUÇÃO À PRIMEIRA PARTE 
 
− Lombroso e outros médicos, como Ferri, Tenchini e Firodispini participaram da 
Exposição Universal em Paris, apresentando suas teorias criminalistas antropológicas e 
expondo crânios de epiléticos, caricaturas de alienados feitas por epiléticos, por exemplo. 
 
CRANIOLOGISTAS E FRENOLOGISTAS: AS ORIGENS DO POSITIVISMO 
 
− A craniologia pretende relacionar o desenvolvimento intelectual à formação da caixa do 
crânio. (p.19) 
− Em meados do século XIX, a craniologia ganha força e popularidade. 
 
CESARE LOMBROSO [1836-1909] E SEU CRIMINOSO NATO 
 
− O indivíduo criminoso é descoberto como meio-homem meio-animal, caracterizado por 
estigmas físicos que demonstravam a sua propensão. 
− É muito exagero ver em Lombroso o fundador da Antropologia Criminal ou dos estudos 
do homem criminoso. Mas a partir de L´Uomo delinqüente ele publica diversos textos sobre 
a mulher criminosa, a prostituição, o gênio, o epilético e outras descobertas da antropologia 
criminal. (p.36 e 37) 
− Lombroso foi muito louvado, mas foi também combatido. Por exemplo, Lacassagne, 
em 1889, no Segundo Congresso de antropologia criminal, lançou uma campanha de 
oposição a Lombroso, que não deixava de acreditar na infalibilidade da sua teoria.  



− A sua idéia de atentar mais para o criminoso do que para o crime não era nova. Pinel foi 
um dos responsáveis pelo surgimento da antropologia criminal, onde ela era apenas uma 
chave da psiquiatria. Mas Lombroso já tem as portas abertas para poder fazer do criminoso 
nato uma modalidade do criminoso alienado. 
− Segundo Pritchard, em 1835, o criminoso é um “louco moral”, que não tem 
discernimento do que é bom e do que é mau, sendo impelido ao crime com a maior 
naturalidade, é a teoria da moral insanity. Eles conhecem as leis da sociedade mas não as 
compreendem. Lauvergne aproxima o crânio do delinqüente ao do selvagem. Em 1847, 
Lucas afirma que há hereditariedade no crime, idéia que Lombroso retomará mais pra 
frente. (p.41) Nas páginas seguintes, ele dá o contexto médico sobre o crime anterior à 
produção de Lombroso. 
− Lombroso diz sistematizar essas teorias. Na verdade, os médicos anteriores a ele se 
preocuparam em estudar as anomalias psíquicas dos criminosos, Lombroso se ocupou mais 
dos estigmas físicos deles. (p.44) 
− Em O homem criminoso, Lombroso considera que a criança associa todas as 
características criminosas de um homem. [na apresentação do Anderson do livro Os 
anormais, de Foucault, ele falou muito sobre o criminoso ser visto com características 
“infantis”] 
− Além das características antropométricas, a insensibilidade à dor física e a fatos 
emocionais; as tatuagens; o grau de inteligência; a gíria; a definição da epilepsia sobre a 
criminalidade são fatores definidos nos criminosos natos. (p.49) 
 
DO DELÍRIO POSITIVISTA À SEDUÇÃO SOCIOLÓGICA 
 
− O criminoso nato, ou “instintivo” era fruto do atavismo, de uma origem que se perde no 
tempo, é um “homem das cavernas” no nosso tempo, se aproxima do delinqüente e dos 
animais. Segundo ele, a criança tem normalmente os germes da loucura moral e do crime. 
Ela nasce má, mas a sociedade a torna boa. O criminoso seria um sujeito que não conseguiu 
ser “melhorado” pela sociedade. [mais uma vez a “infantilização” do criminoso] Portanto, 
uma “criança grande”. Essa falha no desenvolvimento seria conseqüência de doenças como 
a “epilepsia, doença dos centros nervosos e antecâmara do crime por excelência.” [A 
epilepsia não permite que o homem deixe de ser criança] Também o alcoolismo, a sífilis e 
os traumatismos.(p.52-3) Em seu livro O crime, causas e remédios (1906), Lombroso 
dedica um capítulo ao estudo dessa hereditariedade do crime. Nele, diz que o homem herda 
não só as “compulsões criminais”, como também o “contexto criminógeno”, onde estão 
incluídas doenças como a epilepsia ou a meningite e comportamentos tais como o 
alcoolismo e a prostituição. (p.53-4) 
− Lombroso fazia parte do grupo de médicos que, seguindo o exemplo do método de 
classificação das plantas e dos animais, classificava os doentes. A sua nosologia do crime 
divide a criminalidade em dois tipos: uma que tem as causas internas ao corpo e outra com 
causas externas ao corpo. A orgânica, que tem causas internas são três: os epiléticos, os 
loucos morais e os degenerados de nascença e os criminosos natos por excelência. (então os 
epiléticos não são criminosos natos?) No livro O homem criminoso, ele aproxima as 
características físicas do criminoso nato com as do epilético, mas, depois de analisar um 
criminoso epilético, ele reconhece a causa da criminalidade atávica (que tem origens em 
parentes distantes) como residindo em grande parte na epilepsia. Os “loucos morais” têm 



os traços físicos dos criminosos menos acentuados do que os epiléticos, mas apresentam, 
num grau menor, as mesmas perturbações psíquicas; são mais desenvolvidos 
intelectualmente, o que faz deles perigosos. Os degenerados são os idiotas, os imbecis, os 
monomaníacos natos, os mattoides (loucos atenuados). Os criminosos natos propriamente 
ditos têm os traços físicos mais acentuados que todos, são eles os estupradores, os 
assassinos e os profanadores. Nos delinqüentes por causa externa estão todos aqueles que 
adquiriram algum tipo de doença degenerativa (sífilis, tuberculose, decrepitude senil) ou 
mesmo contrabandistas, alcoólatras, glutões, ou “delinqüentes políticos”. (p.57) 
− Lombroso se deparou, certa vez, com um criminoso que tinha características de 
diferentes grupos da sua nosologia. Tinha inconsciência do louco moral; fronte deprimida, 
rosto assimétrico do criminoso nato; uma hereditariedade de degenerados; ele era epilético. 
Segundo Lombroso “É a epilepsia [observa Lombroso no Archivio di Psichiatria] que faz 
com que Musolino seja ora agitado e nervoso, ora mudo e embotado como um idiota, ora 
bestial e cruel, ora inteiramente bonachão.” [a epilepsia deixa a pessoa instável 
emocionalmente] (p.58) É classificado como intermediário entre criminoso nato e 
“criminalóide”. 
− Em O homem de gênio, Lombroso aproxima loucos, gênios e criminosos natos, dizendo 
que os três são fruto da epilepsia e da degenerescência. (p.59) Fala isso baseado nos 
famosos gênios que eram epiléticos: Flaubert, Haendel, Dostoievski. Ele justifica a inclusão 
desses homens tão ilustres no meio de criminosos e idiotas dizendo que a regressão atávica 
pode gerar uma “compensação”, uma “progenerescência”, o que faz com que tenham 
menos por um lado e mais por outro. Há semelhanças entre os três: os preconceitos, as 
manias, ser canhoto, celibatário, propensão à gagueira. (p.60-1) 
− Há os criminosos ocasionais, assim como as criminosas ocasionais. As mulheres são 
mais requintadas nos seus crimes, mais cruéis e não apresentam tão acentuadamente os 
traços de criminalidade. (p. 63-4) O contexto e os acontecimentos que fizeram parte da sua 
vida podem influenciar na criminalidade da mulher, apesar de terem importância secundária 
em comparação com os elementos individuais.  
− Quando fala da sociologia, Lombroso está se defendendo dos que o acusam de ignorá-
la. E Darmon diz: “De fato, Lombroso não nos mostra mais aqui, como no passado, 
aquele desfile de monstros pré-históricos condicionados por sua malformações cerebrais, 
de epilépticos frenéticos, de lastimáveis neuropatas estigmatizados pelo pecado original 
da degenerescência, de humanóides repetindo o homem de Cro-Magnon no coração da 
civilização das Luzes. Ele mostra, ao contrário, o que a sociedade, o ambiente, o que os 
acasos e os encontros da vida podem fazer na ordem da criminalidade, e examina uma 
profilaxia do mal” (p.64-5) Ele tem um livro que se chama A mulher criminosa. (para 
Paloma) 
− Em 1876, ele dizia que 95% dos criminosos eram do “tipo criminalóide”, vinte anos 
depois, essa proporção cai para 35%. 
 
OS FASTOS SATÂNICOS DA ESCOLA POSITIVISTA 
 
− Segundo Ottolenghi, os epiléticos têm redução do campo visual. Essas medições e 
experimentações dos médicos seguidores de Lombroso são chamadas por Darmon de 
“monomania antropométrica”, pela qual ele atribui aos próprios médicos aquilo que eles 
atribuíam aos criminosos. 



− O próprio Lombroso reconhece as suas idéias em obras literárias e vários outros 
médicos se dedicaram a descobrir traços criminalóides em pinturas. Cesare Lombroso 
escreve a Zola dizendo que muito das obras do autor está nas suas teorias. “Muitos de seus 
trabalhos [de Zola] foram incorporados aos meus para a nova edição do meu livro O 
homem de gênio, e vários fatos de seu Germinal serão publicados em meu Delitto 
político, o caráter de Étienne sendo para mim um documento de epilepsia política.” 
(p.80) 
− Lombroso define como “vertigem criminal epileptóide” o estado de amnésia no qual se 
encontra o criminoso que acabou de cometer o delito. Com relação ao livro ao qual está se 
referindo nesse momento, de Jacques Lantier, Lombroso acha um absurdo que uma das 
personagens, uma mulher “criminosa atenuada”, tenha tido algum prazer sexual durante o 
livro e diz: “Esses infelizes, pelo menos todos aqueles que estudei e tratei, nunca 
experimentaram uma intermitência em suas doenças.” (p. 81) 
 
PRIMEIRAS ESCARAMUÇAS 
 
− No final do século XIX, Lombroso vinha recebendo duras críticas à sua teoria do 
criminoso nato, vindas principalmente de Lacassagne, médico-legista brilhante da sua 
época. Lacassagne é contra a antropometria, dizendo que as características dos criminosos 
pode estar presente em homens honestos também. Ele culpa principalmente o meio social 
por produzir os seus criminosos. 
− Topinard critica também a antropometria, dizendo que não tem fundamentos 
antropológicos e nem de nenhuma outra natureza. Não usa métodos científicos, e diz dos 
criminosos natos aquilo que são as principais características de todos os homens, honestos 
ou delinqüentes. 
 
A DOSAGEM MÉDICA DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL 
 
− “Os loucos morais [...] são verdadeiros flagelos para suas famílias.” (p.129) Louco 
moral é aquele que não aparenta ser criminoso, que tem seus atos mais loucos do que suas 
falas. Não se apresentam como uma ameaça e esse é seu maior perigo, tudo nele faz 
sentido, nada é “louco”. São perversos sem qualquer alteração de inteligência, qualquer 
sinal de insanidade. 
− Em 1866, Morel diz que o louco moral tem características físicas próprias dele e que o 
distinguem do homem simplesmente mau. Isso dá origem à teoria lombrosiana do “tipo 
criminalóide”. (p.131) 
 
AS APLICAÇÕES PRÁTICAS DA MEDICALIZAÇÃO DO CRIME 
 
− Ao analisar uma foto de uma mulher que tinha cometido um crime, Lombroso a acusa 
de “histérica epileptóide e cretinóide”, devido à distância entre os olhos, o nariz achatado e 
outras características físicas. Ainda diz dela: “Ela é uma pervertida que, sob a influência 
do álcool, experimenta um prazer erótico extraordinário estrangulando crianças.” 
(p.172) 
− Ainda que muitos médicos legistas tenham uma certa aversão à escola antropológica, 
recorrem aos estudos lombrosianos sobre o criminoso nato e a polícia italiana oferece 



cursos sobre o tema. Os advogados os usam como meio de livrar seus clientes culpados das 
penas que receberiam, manipulando os juízes com discursos apelativos baseados nas teorias 
antropológicas. (p.174-176) 
− Considerar o criminoso um doente leva a pensar também que ele pode ser curado. Ser 
curado no ambiente de prisão não é possível, esse não é o local apropriado, pois não há 
como trabalhar, a promiscuidade, as más companhias impossibilitam. (p.181) Lombroso 
defende a pena por multa, alternativa à prisão. Ele sonhava, também com um hospital para 
criminosos, o que nunca aconteceu. O que se viu foram isolamentos dos monomaníacos, 
por exemplo, mas isso é mais no sentido de isolar os mais perigosos do que de curar 
qualquer um. (p182) Só mais tarde surgiram idéias no sentido de curar ao invés de punir; 
elas virão com estabelecimentos penitenciários de reeducação. Na “casa de reforma” de 
Elmira os doentes têm seu tempo ocupado ao máximo durante o dia e até a hora de dormir, 
para não poderem pensar no passado, na vida delinqüente. (p.184-5) 
− A pena de morte é amplamente aceita.(p.183-191) 
 
A QUESTÃO CRIMINAL E A TENTAÇÃO EUGÊNICA 
 
− É o fator hereditário, dito estar presente naqueles criminosos cujos crimes têm causas 
desconhecidas, que faz com que Lombroso chegue à conclusão de que a melhor solução é 
proibir a procriação, ou seja, o sexo, para eles. (p.194-5) Ao mostrar as opiniões dos 
médicos sobre a procriação dos doentes degenerados, ele não fala sobre a epilepsia, mas eu 
acredito que, se a lista de doenças fosse um pouco maior, ela entraria. 
− Houve médicos – Prof. Binet-Sanglé – que propuseram a construção do que foi 
chamado de “haras humano”, onde homens e mulheres sem nenhum defeito biológico 
morariam e procriariam, sem a intervenção de doentes. Seriam chamados “elite”. (p.198) 
− Mas os médicos da Belle Époque foram menos ambiciosos, exigindo somente o exame 
pré-nupcial obrigatório. O Brasil está na lista dos doze países onde isso acontece em 1933. 
E nesse caso de exame pré-nupcial ele inclui os doentes com epilepsia entre os que devem 
ser afastados do casamento.(p.199)  
− Por fim, a castração se torna uma solução. No entanto, a castração não seria realizada 
pelos médicos mesmo, eles não sujariam as mãos. Homens a quem eles dariam algumas 
poucas aulas se encarregariam disso. (p.200-1) Mas essa pena, salvo raras exceções, só foi 
aplicada aos degenerados. 
− A esterilização, também amplamente defendida, incluía os epiléticos, na lista de Dr. 
Robert R. Rentoul, de 1903. Na lista dos sujeitos à esterilização estão também cancerosos, 
“fracos de espírito”, cardíacos, idiotas, imbecis, “portadores de afecções pulmonares e 
renais”. (p.203) Muito parecido com o Dr. Simão Bacamarte, o alienista de Machado de 
Assis. O nazismo também visava aos epiléticos para praticar a esterilização obrigatória. 
(p.204) 
− A antropometria judiciária foi descoberta por Alphonse Bertillon em 1880, que media 
nos detalhes os corpos dos criminosos, facilitando inclusive o reconhecimento dos 
reincidentes, e que teve grande importância para as teorias de Lombroso. 
 
OS TEMPOS FELIZES DA MEDICINA LEGAL 
 
− Nada que diga respeito à epilepsia ou à inimputabilidade. 



 
AS DESVENTURAS DA MEDICINA LEGAL – A OGRA DA GOUTTE-D´OR 
 
− Apesar dos avanços, os erros judiciários acontecem com muita recorrência, e, no mais 
das vezes, são ocultados pela fama dos médicos. (p.229) 
− Os médicos, com tal poder que assumiram nos tribunais, davam legitimidade aos seus 
erros. “E, quando ele era além disso um ‘príncipe da ciência´, imbuído de si mesmo e 
tomado pelo espírito de sistema, pôde dar origem a impressionantes erros judiciários.” 
(p.247) 
− A medicina legal, nesse final do XIX e início do XX, teve a sua “apoteose”, usando a 
palavra de Darmon. Eram aclamados pela sociedade e pela mídia. Nos tribunais, sua 
autoridade era inigualável. 
− Para Paloma, o caso Jeanne Weber, de forte repercussão no meio médico. Olhar as 
características da mulher como criminosa (não é epilética). 
 
EPÍLOGO 
 
− A doutrina de Lombroso, distante da nova medicina legal que inova em diversas 
técnicas de perícia, reaparece depois da Primeira Guerra Mundial, ela parece retomar a 
vida. Não diretamente as doutrinas, mas a idéia de criminoso nato. 
− Encontra-se uma via média entre a teoria sociológica e a cientificista de Lombroso. 
Essa teoria pressupõe não só caracteres patológicos nem só exógenos, mas também 
psicológicos e psicopatológicos. Uma teoria neolombrosiana fundada por Kretschmer, que 
escreveu Körperbau und Charakter. 
− Há, ainda, Di Tullio, italiano que publicou La Costituzione delinquenziale em 1929. Ele 
admitia que há pessoas incapazes de se adaptar às leis da sociedade e, mesmo que não 
cometam crimes, têm uma constituição criminosa que é delinqüência em potencial. 
− E a antropologia criminal se fragmenta, em diversas partes difíceis de unir. 
 
Interesse para a pesquisa: 
O interesse para a pesquisa está no fato do autor tratar de forma tão aprofundada a obra de 
Lombroso e a sua teoria sobre o criminoso epilético. 


