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O PROJETO

Objeto:

A sociedade brasileira vista através do posicionamento dos 

médicos legistas a respeito da epilepsia e dos doentes com 

epilepsia.

Delimitada pela tese inaugural de Afrânio Peixoto

Epilepsia e Crime (1897) e pelo compêndio de Leonídio

Ribeiro Criminologia (1957).

Temporalidade:



O PROJETO

Um trabalho recente, iniciado este ano e que dá seus 
primeiros passos no sentido de resultados consistentes.

Tem como ponto de partida os resultados do projeto anterior, 
que analisou a sociedade imperial através do pensamento 
médico sobre a epilepsia.

Principais diferenças em relação ao projeto anterior:

A temporalidade avança mais no século XX;

O foco está não só no pensamento dos médicos em geral, 

mas no dos médicos legistas em específico;

Os doentes com epilepsia são agora uma ameaça à

sociedade.



HISTORIOGRAFIA DA EPILEPSIA

Uma escassez de historiografia escrita por historiadores sobre a
epilepsia incentivou médicos especialistas na doença a 
escreverem sobre a sua história.

Elza Márcia Yacubian é um exemplo destes médicos e seu livro 
Epilepsia. Da antigüidade ao segundo milênio foi analisado pela 
equipe de pesquisa.



MANUAIS MÉDICO LEGAIS

O que eram os manuais?

Os manuais eram veículos de divulgação da disciplina 

médica tanto ao público leigo quanto ao iniciado, com ampla 

relevância didática e auxiliar.

A sua importância para a pesquisa está na divulgação do 
posicionamento dos médicos legistas a respeito dos doentes com 
epilepsia.

A análise desses manuais mostra que os doentes com epilepsia eram, 
então, vistos como propensos ao crime.



EPILEPSIA E PROPENSÃO AO CRIME

Os doentes com epilepsia eram considerados pelos médicos como 
propensos ao crime e perigosos para a sociedade. Esses médicos 
eram seguidores da teoria do italiano Cesare Lombroso.

http://www.cerebromente.org.br/n
01/frenolog/lombroso_port.htm

http://www.radiotresuite.ra
i.it/radiorai/online/ev_imag
es/2004/lombroso.gif

Césare Lombroso, 
precursor da teoria da 
criminalidade do epilético

O homem delinqüente. 
Principal livro de 

Lombroso sobre o tema



MANICÔMIOS JUDICIÁRIOS

A busca pela ordenação social levou os médicos a internarem os 
doentes com epilepsia em manicômios judiciários

http://maisalagoas.uol.com.br/imgs
/ilustres/arthurramos.jpg

http://www.traca.com.br/seboslivrosu
sados.cgi?mod=LV81612&origem=re
sultadodetalhada

Livro de Arthur Ramos 
sobre irresponsabilidade 
penal

Arthur Ramos, seguidor 
de Lombroso
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