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COORDENADAS GERAIS DA PROPOSTA:  COORDENADAS GERAIS DA PROPOSTA:  

Analisar o pensamento mAnalisar o pensamento méédico brasileiro sobre a dico brasileiro sobre a 
epilepsia e seu tratamento entre os anos de 1859 e epilepsia e seu tratamento entre os anos de 1859 e 
1906 para:1906 para:

verificar como os preconceitos que  verificar como os preconceitos que  
cercam socialmente a epilepsia e seus cercam socialmente a epilepsia e seus 
portadores  ganham  forma  no pensaportadores  ganham  forma  no pensa--
mento mmento méédico brasileiro da dico brasileiro da éépoca.poca.

verificar como,  atravverificar como,  atravéés desses s desses prepre--
conceitosconceitos, se revela a l, se revela a lóógica que gica que éé prpróó--
priapria da sociedade brasileira no perda sociedade brasileira no perííodo odo 
estudado. estudado. 



RELEVÂNCIA DA PROPOSTA:RELEVÂNCIA DA PROPOSTA:

Um estudo sobre a forma como a epilepsia era Um estudo sobre a forma como a epilepsia era 
descrita e tratada no perdescrita e tratada no perííodo analisado odo analisado éé significativo significativo 
para o conhecimento do pensamento mpara o conhecimento do pensamento méédico do  sdico do  sééculo culo 
XIX brasileiro e internacional. XIX brasileiro e internacional. 

A anA anáálise do pensamento mlise do pensamento méédico brasileiro sobre a dico brasileiro sobre a 
epilepsia permite identificar como a ciência brasileira epilepsia permite identificar como a ciência brasileira 
do sdo sééculo XIX enfrentava questões sociais e culturais culo XIX enfrentava questões sociais e culturais 
importantes. importantes. 

Não existem ainda estudos histNão existem ainda estudos históóricos sobre  o tema ricos sobre  o tema 
da epilepsia no pensamento mda epilepsia no pensamento méédico brasileiro, ao dico brasileiro, ao comcom--
trtrááriorio do que acontece em relado que acontece em relaçção a outras doenão a outras doençças tais as tais 
como a hansencomo a hansenííase, a tuberculose ou a varase, a tuberculose ou a varííola.ola.



OBJETIVOS:OBJETIVOS:

Identificar os preconceitos e tabus presentes no trataIdentificar os preconceitos e tabus presentes no trata--
mento dado mento dado àà epilepsia e a seus  portadores pela epilepsia e a seus  portadores pela medimedi--
cinacina da da éépoca e a  manifestapoca e a  manifestaçção dos preconceitos que ão dos preconceitos que 
são prsão próóprios da sociedade brasileira. prios da sociedade brasileira. 

Verificar o papel exercido pelas Escolas MVerificar o papel exercido pelas Escolas Méédicas e pela dicas e pela 
imprensa mimprensa méédica como dica como ““cidadelascidadelas letradasletradas””..

Relacionar o pensamento dos mRelacionar o pensamento dos méédicos brasileiros dicos brasileiros soso--
brebre a epilepsia aos temas relativos ao controle dos a epilepsia aos temas relativos ao controle dos hháábibi--
tostos cotidianos da cidade; das ruas e dos que por elas cotidianos da cidade; das ruas e dos que por elas 
circulam;  das paixões, dos prazeres e da moral.circulam;  das paixões, dos prazeres e da moral.



DOCUMENTADOCUMENTAÇÇÃO:  ÃO:  

Teses apresentadas Teses apresentadas ààs Faculdades de Medicina do s Faculdades de Medicina do 
Rio de Janeiro e da Bahia. Rio de Janeiro e da Bahia. 

Manuais mManuais méédicos. dicos. 

PeriPerióódicos cientdicos cientííficos. ficos. 

PeriPerióódicos mdicos méédicos destinados ao pdicos destinados ao púúblico leigo. blico leigo. 

ProntuProntuáários mrios méédicos.dicos.

Fontes literFontes literáárias.rias.

Iconografia.Iconografia.



Ex-voto – Santa Anastácia 
– 1816 - Alemanha

Cura de uma epilética –
Ex-voto  c. 1700     – Itália.


