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OS PRECONCEITOS PRESENTES NA SOCIEDADE TAMBÉM ESTÃO 
PRESENTES NO PENSAMENTO MÉDICO SOBRE A EPILEPSIA.

PRECONCEITO

De gênero: uma afirmação
constante.

De raça: um silêncio
eloqüente.

Nessa temporalidade, a 
mulher é vista como
inferior ao homem.

Todas as teses
analisadas afirmam
que a mulher é mais
propensa à epilepsia.

A questão racial é central 
no pensamento social da
época.

Nenhuma tese analisada
menciona raça como fator
de predisposição à
epilepsia.

“A priori devemos supor que 
o sexo feminino é mais 
predisposto ao mal caduco;  
com efeito o sistema nervoso 
da mulher é mais 
impressionável e mais 
excitável.”
Antonio Romualdo Manso –
1874

“Irritável, sensível, nervosa em 
excesso, possuindo o triste 
privilégio dos acidentes 
espasmódicos, a mulher deve 
ser mais sujeita à epilepsia 
que o homem”. 
Ernesto de Castro Moreira –
1877

“Romualda, preta, escrava, de 20 anos, 
linfática e forte, pertencente a uma 
pessoa de minha família, em março de 
1863 tinha ataques epileptiformes, grito 
inicial, perda de conhecimento súbita, 
grande dilatação da pupilas, convulsões 
características e apatetamento
consecutivo. 
(...) O comprador foi induzido a fazer 
negócio por um preto que afirmou-lhe 
ser feitiço a moléstia e garantiu-lhe a 
cura da doente.
Efetivamente começou logo a dar-lhe 
certas raízes e com grande pasmo do 
senhor evacuou a paciente uma enorme 
serpente que verifiquei ser uma tênia. O 
feiticeiro recebeu a sua gratificação e de 
novo afirmou a cura. Infelizmente pouco 
tempo reapareceram os ataques.”
Antonio Romualdo Manso - 1874
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20 teses analisadas
Preconceito de gênero
Menção à raça

Teses sobre epilepsia
1859 - 1906


