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História – PUC-RIO

Ciência e Preconceito.
Representações da epilepsia e do epilético 

nas teses médicas produzidas no Brasil 
entre 1859 e 1906.  



“As faculdades intelectuais podem ser 
aniquiladas até chegar ao idiotismo 
ou a demência.  O epiléptico pode, 
num delírio furioso, tornar-se suicida, 
homicida ou um incendiário; as idéias 
tornam-se obscuras e a memória 
pode extinguir-se completamente.”

Thomaz Pimentel d’ Uchoa - Epilepsia.  

1873.



“A terapêutica falível à mercê das diferenças individuais 
não ultimou ainda a série de experimentos começados 
com a terapêutica antiga, em busca de medicação 
definitiva para o mal caduco. Quando muito logra refrear 

as impulsões brutais, a perversidade e o 
crime, minorando o desconceito social do 
epiléptico e facultando-lhe intervalo de sossego 

relativo, sob injunção contudo de não esquecê-la nunca. 

Ainda não pode pois, dizer a esta vítima de um 
sistema nervoso estranhamente alterável: 
cidadão, torna a teu mister utilitário na sociedade; 
restituo-te a liberdade, a pátria, sem restrições nem 

cláusulas; está curado, a tirania de teu organismo
extinguiu-se: a epilepsia não voltará.”

Sebastião Catão Callado. Epilepsia.  1885.  



“Há nos grandes hospícios epilépticos que 
demonstram-se amáveis, obsequiosos, lisonjeiros, e 

rapidamente transforma-se em inimigos 
encarniçados daqueles mesmos para quem 

convergiam todas suas atenções e com razão diz 

Esquirol ‘um amigo epiléptico não é uma 
dádiva do céu’. Convencidos desta vez verdade, 

conquanto o infeliz seja digno de toda a 

comiseração todos os temem, todos o evitam (...)”

Estevão Ribeiro de Rezende.  Epilepsia.  1872.  



As teses em geral sublinham uma representação que, muitas vezes, 
apresenta  o epiléptico como uma ameaça àqueles que o rodeiam, 
uma vez que são considerados “degenerados hereditários”, 
“violentos”, “propensos à criminalidade”,” coléricos”, 
“irascíveis”, sendo os que o que a época define como um 
temperamento nervoso considerados os mais predispostos a 
manifestar a doença. 

Afirmam  também que os epiléticos “tendem aos excessos”, 
mostram “ora excessiva tristeza ora excessiva alegria” e 
apresentam “profundos abalos morais”. 

Atributos tais como  “frenéticos”, “sombrios”, “intratáveis”, 
“rixosos”, “irritáveis”, “melancólicos”, “teimosos”, 
“desgraçados”, “extravagantes”, “intolerantes”, “fantásticos”, 
“obscenos”, “com tendência ao alcoolismo”, “desconfiados”, 
“hipócritas” e “pérfidos” são freqüentemente associados nessas 
teses aos portadores da doença.

A insistência numa qualificação pesadamente negativa desenha

uma representação assustadora do doente. 



As associações discursivas encontradas nas teses 

permitem identificar uma representação do 
epiléptico como um perigo para si, para seus 

familiares e para a sociedade, uma vez que 
ameaçavam a ordem e a civilidade. Sua presença era 
vista como um risco de doença no corpo social. 

A crise provocada pela epilepsia e sua manifestação 
dramática na perda de controle do corpo 
apresentavam-se como algo análogo  à desordem e 
descontrole do corpo social, e transformavam, assim, 
a doença em uma metáfora da sempre temida 
desordem social.  

Por isso a representação mais recorrente da 
doença é a de uma condenação.
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