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TRÊS COMPROVATRÊS COMPROVAÇÇÕES INICIAIS:ÕES INICIAIS:

A existência de uma origem A existência de uma origem lombrosianalombrosiana no pensano pensa--
mento mmento méédico brasileiro, sobretudo nos ramos da dico brasileiro, sobretudo nos ramos da 
MedicinaMedicina--Legal e da Psiquiatria nascente.Legal e da Psiquiatria nascente.

ÉÉ posspossíível identificar uma linhagem de Mvel identificar uma linhagem de Méédicos dicos 
brasileiros, influenciados pelas  teorias de brasileiros, influenciados pelas  teorias de CesareCesare
LombrosoLombroso e que associam a epilepsia e que associam a epilepsia àà propensão  propensão  
ao crime. ao crime. 

Nessa linhagem de mNessa linhagem de méédicos, a figura central dicos, a figura central éé o Dr. o Dr. 
Afrânio Peixoto.Afrânio Peixoto.



UMA LINHAGEM DE MUMA LINHAGEM DE MÉÉDICOS LOMBROSIANOS NO BRASIL:DICOS LOMBROSIANOS NO BRASIL:

Cesare Lombroso
1835 - 1909

Afrânio Peixoto  
1876 - 1947 

Nina Rodrigues 
1862-1906

Juliano Moreira
1873 - 1933

Leonídio Ribeiro

1893 - 1976



EPILEPSIA E PROPENSÃO AO CRIME:

Para Cesare Lombroso:

A causa da degeneração que conduz ao crime é a 
epilepsia.

O portador de epilepsia é sempre portador daquilo 
que chama de "loucura moral", que deixa íntegra a 
inteligência, suprimindo, porém, o senso moral. 

O criminoso é propenso ao crime por atavismo, em 
razão de seu fundo epiléptico e semelhante ao louco 
moral, e é um doente antes que um culpado e, 
portanto, deve ser tratado e não somente punido. 

O epilético reúne e funde o Criminoso Nato e o 
Louco Moral em um mesmo tipo natural.



“Não vem ao caso discutir se é uma se é
múltipla à epilepsia: basta lembrar que os 
epiléticos fornecem um vasto contingente 
à legião de criminosos de todas as 
classes” (p.167)

JULIANO MOREIRA (1905)JULIANO MOREIRA (1905)

“E se a criminalidade do epilético é bem 
uma revelação sintomática da epilepsia, o 
dever de ampla assistência ao comicial
impõe-se a sociedade como uma medida 
profilática altamente eficaz e por isso 
mesmo digna de ser efetuada com a 
energia que ela costuma despender com a 
própria conservação e para debelar os 
perigos sociais”. (p.180)



AFRÂNIO PEIXOTO (1898):AFRÂNIO PEIXOTO (1898):

“O preconceito, seja qual for a grandeza de sua 
envergadura e a natureza de sua constituição, em 
qualquer terreno em que por ventura tenha aparecido, foi 
sempre um custoso obstáculo a superar na marcha 
regular de uma verdade.
No terreno científico ele tem sido, vezes continuadas, a 
trave pesada, diante da qual os entibiados tem cedido o 
esforço de que vinham animados, esmorecidos diante da 
dificuldade de transpô-lo ou receosos da tentativa de 
desatravancar o caminho de sua importuna presença”·. 
(p. 1)

“Resta-me, porém uma convicção, assentado 
pelo que tem de justeza e verdade e que aqui 
deixo: a criminalidade do epilético é bem uma 
revelação sintomática da epilepsia”····.


