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I - Introdução 
 
Este trabalho é parte do Projeto Integrado de Pesquisa: Ciência e Preconceito. coordenado 
pela  Profª Margarida de Souza Neves e desenvolvido no Departamento de História.  Sub-
tema do Projeto Integrado, pretende verificar como os preconceitos de raça e de gênero 
estão presentes nos escritos médicos sobre a epilepsia. no período compreendido entre a 
segunda metade do século XIX e os primeiros anos do século XX.  
A leitura e análise das teses médicas permite trabalhar com dois componentes que 
permitem aprofundar a discussão acerca dos preconceitos e tabus que acompanhavam os 
portadores de epilepsia, e, ao mesmo tempo, perceber a presença no discurso médico dos 
preconceitos próprios da sociedade de então. O primeiro diz respeito à questão racial, 
referência perene nos debates eugenistas do período pesquisado. A raça, não aparece como 
um elemento de predisposição à epilepsia nas teses médicas analisadas até o momento No 
caso, esse silêncio é significativo, haja visto que, nas teses de criminologia (PEIXOTO, 
Afrânio. Epilepsia e Crime. Salvador: V. Oliveira & Comp., 1898. pp 147-160) o fator 
racial aparece nos relatos de casos, que associam o criminoso a epilépticos negros. 
O segundo componente está relacionado com o gênero do portador de epilepsia: A mulher 
quase sempre é apontada como mais propensa à doença que o homem, e como a principal 
responsável por sua transmissão aos filhos, o que explica, na perspectiva do pensamento da 
época, que o casamento dessas mulheres seja fortemente desaconselhado e sua proibição 
sugerida, para permitir que ela não venha a gerar filhos epilépticos, de certa forma, para 
proteger a sociedade. 
 
II - Objetivos 
 
Com base nos objetivos mais gerais do projeto, esse sub-tema pretende identificar e analisar 
as possíveis relações entre o pensamento médico e o preconceito para com o portador de 
epilepsia, sobretudo no que diz respeito às questões de gênero e de raça. Os objetivos mais 
específicos podem ser definidos da seguinte forma: 
1) Identificar as diversas formas de preconceito contra a mulher portadora de epilepsia 
que constam no corpo documental das teses e periódicos médicos da época delimitada pelo 
projeto. 
2) Verificar como aparece nos textos médicos e científicos da segunda metade do 
século XIX e inicio do século XX a referência a negros portadores de epilepsia, uma vez 
que, por um lado esses aparecem quase sempre identificados como exemplos de criminosos 
epiléticos e, por outro, ao contrário das teses produzidas em outros espaços geográficos 
onde a escravidão africana já não existia, as teses brasileiras não associam o esforço físico à 
origem das crises. Esses dois aspectos, se confirmados, podem ser indícios da associação do 



negro à criminalidade e da associação entre a prática escravista e uma particularidade das 
teses médicas brasileiras sobre a epilepsia.    
3) Relacionar a existência de um silêncio expressivo nas teses sobre epilepsia no que 
se refere à questão racial com a prática escravista e a abundância de alusões à propensão 
feminina à epilepsia com um preconceito de gênero. Esse duplo movimento permite 
discutir como esses temas se apresentam na construção de tabus e preconceitos em relação 
ao portador de epilepsia.  
 
III - Metodologia 
 
Do ponto de vista metodológico, o trabalho dialoga com Robert Darnton, autor que aponta 
a importância para o historiador das “áreas de opacidade e silencio, que provocam um certo 
estranhamento” (DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos e outros episódios da 
historia cultural francesa. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1986.) , observação que permite 
uma indagação sobre as teses que pouco informam sobre epilepsia relacionada à raça.  
Dialoga igualmente com a recente e vasta produção sobre história de gênero no sentido de 
identificar o papel da mulher como rainha do lar ou como força de trabalho na construção 
de um novo ordenamento social identificado com o progresso. 
Se, por um lado, a recorrência do tema da propensão feminina à epilepsia e a seu papel de 
reprodutora pode ser um indicativo de um protocolo narrativo que estigmatiza a mulher 
epilética, ao mesmo tempo que permite sublinhar o papel que lhe é destinado na sociedade 
pelo discurso médico, por outro, é possível ver no silêncio sobre o tema racial nas teses 
sobre a epilepsia não apenas a evidência de que essa doença atingia indiferenciadamente a 
negros e brancos, mas também o peso específico das interdições em relação a temas 
relativos à escravidão, silêncio tanto mais eloqüente no discurso médico quanto mais for 
lembrada a importância do tema racial no pensamento social brasileiro da época. 
 
III - Conclusão 
 
As teses analisadas até o momento permitem identificar um silêncio expressivo sobre 
questões raciais e sua associação com a epilepsia e uma recorrente identificação entre a 
questão de gênero e a propensão e transmissão da doença. As teses silenciam sobre o negro 
ou o escravo epilético na razão inversa que insistem sobre a mulher como vetor e vítima 
preferencial da epilepsia.  Dessa forma, pelo silêncio eloqüente tanto como pela recorrência 
das menções, deixam entrever os preconceitos mais gerais da sociedade.  A análise da 
imprensa médica e de outras fontes tais como os prontuários médicos permitirão, no futuro, 
aprofundar essas questões. 


