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REPRESENTAÇÕES DA EPILEPSIA E DO EPILÉTICO NAS TESES 

MÉDICAS PRODUZIDAS NO BRASIL ENTRE 1859 E 1906 

Carolina Bastos da Silva, PUC-Rio, bolsista de Iniciação Científica do Programa 

PIBIC – CNPq 

 

Esse trabalho, como também os trabalhos de Leonardo e Mariana que estão 

comigo nessa mesa e os de Maria Aparecida e Deri, apresentados nas Jornadas PIBIC 

do ano passado oralmente e, nas desse ano, em pôster, são desenvolvidos no âmbito do 

Projeto de Pesquisa Ciência e preconceito.  Uma história social da epilepsia no 

pensamento médico brasileiro. 1859 -1906, coordenado pela professora Margarida e 

que conta com a participação da professora Heloisa,  e de mais três estudantes de 

graduação do Departamento de História. 

Vocês podem ver que nesse primeiro slide aparece, juntamente com a logomarca 

da PUC-Rio e do CNPq, a do Projeto Portinari.  Isso é assim porque o Projeto de 

Pesquisa tem o privilégio de poder utilizar, como elemento de identidade visual, o 

painel de azulejos desenhado por Cândido Portinari e que está no Palácio da Cultura, no 

Centro da Cidade, com a autorização do professor João Cândido Portinari, filho do 

artista e coordenador do Projeto Portinari, a quem aproveito para agradecer em nome da 

equipe.  Essa autorização foi pedida porque a estrutura anatômica cerebral fundamental 

para o entendimento da epilepsia chama-se hipocampo, por ter a forma aproximada de 

um cavalo marinho, e não poderia haver melhor cavalo marinho que o de Portinari para 

marcar a identidade da pesquisa.  É esse painel que aparece como pano de fundo dos 

nossos slides.   

De momento, a equipe analisou 20 teses produzidas na Faculdade de Medicina 

do Rio de Janeiro e uma produzida pela Faculdade de Medicina da Bahia, todas elas 

tendo a epilepsia como tema de estudo, e essa é a base empírica dessa apresentação.   

Meu sub-tema de trabalho são as representações da epilepsia e do epilético 

nessas teses médicas.  

O estudo das representações do epiléptico e da epilepsia nas teses médicas 

permite compreender a constituição do imaginário coletivo acerca da epilepsia e de seus 

portadores, e verificar os estigmas e preconceitos que cercam essa doença e que também 

estão presentes no discurso científico. Desta maneira, ao reconhecer no discurso médico 

as representações que constroem o imaginário coletivo sobre a epilepsia, podemos 

conhecer como essa doença se apresenta no âmbito das mentalidades coletivas e de que 
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forma os valores, práticas, hierarquias e exclusões da sociedade da época estão 

presentes na abordagem médica da epilepsia, uma vez que, como sugere Rogêr Chartier, 

as representações coletivas fornecem uma organização conceitual ao mundo social ou 

natural, e constroem a realidade apreendida e comunicada. Assim, a construção das 

representações médicas sobre o epiléptico e a epilepsia além de presidir ações de 

ordenação da sociedade a partir da esfera médica, definem as identidades tanto do 

portador da epilepsia quanto do médico que, através do discurso científico, procura 

legitimar seu saber, justificar suas escolhas e conduta perante a sociedade e influir sobre 

ela. É possível, portanto, identificar tensões e conflitos no campo das representações, 

expressivos não apenas da construção do saber médico, mas também da própria 

dinâmica da sociedade e do processo de ordenação e hierarquização que a caracteriza. 

Durante o século XIX é possível verificar no Rio de Janeiro o processo de 

construção do campo médico, conforme afirma José Gondra.no livro  Artes de Civilizar. 

Medicina, Higiene e Educação Escolar na Corte Imperial,  publicado em 2004. Este 

processo buscava produzir uma ordem que unificasse os médicos, ordenando 

institucionalmente seus saberes, e construindo uma legitimação de sua autoridade 

profissional perante a burocracia Imperial e toda a sociedade, legitimação que só foi 

confirmada em finais do século XIX. Com esse processo de unificação do que seria a 

medicina reconhecida como saber científico começam a ser definidos os protocolos do 

ofício médico, as práticas médicas tidas como legítimas por contraposição a outros 

saberes, os parâmetros que deveriam pautar o saber médico e a prática dos profissionais 

da medicina. Assim, para operar com um conceito proposto por Angel Rama em seu 

livro A cidade das letras, começa a ser construída a cidadela letrada da medicina no 

Império do Brasil, cidadela que terá sua própria terminologia, obscura para leigos, suas 

regras discursivas e seu estilo e que, tal como outras cidadelas letradas, atuará junto ao 

Estado e à sociedade. 

As teses médicas se constituem em atestados de saber médico submetido ao 

juízo de outros membros da corporação e constituem peças importantes para a 

identificação do saber médico da época.   

As teses médicas sobre a epilepsia produzidas na temporalidade estudada 

trazem, em grande parte, um discurso similar a respeito dessa doença.  

 As representações da epilepsia encontradas nas teses já analisadas mostram 

claramente que a presença do preconceito que, socialmente, cerca a doença e atinge seus 

portadores está presente no discurso médico. As teses apresentam o epiléptico como 
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portador de uma série de defeitos de ordem intelectual, moral e temperamental. No 

plano intelectual afirmam que as idéias dos que sofrem dessa enfermidade são menos 

claras que a dos demais e que sua memória tende a enfraquecer, tendo o doente a 

inteligência quase sempre embotada , o que leva a uma associação entre a epilepsia, a 

loucura e a violência. Em uma das teses, defendida na Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, no ano de 1873, Thomaz Pimentel d’ Uchoa, escreve: 

”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.” 

Nesse mesmo ano de 1873,  Machado de Assis, sabidamente epilético, escrevia 

seu segundo romance, A mão e a luva,  e publicava um livro de contos de sucesso, 

intitulado Histórias da meia noite, mas essa refutação prática não parecia relativizar a 

certeza do Dr. Pimentel d’Uchoa acerca das características intelectuais e morais dos 

portadores da doença. 

O desconhecimento a respeito da epilepsia era a matéria prima para que os 

preconceitos se perpetuassem. Sem conhecer a rede neuronal e seu funcionamento, os 

médicos assumiam uma retórica  comiserativa e de aversão em relação ao portador de 

epilepsia, buscando legitimar suas posições através de um discurso apresentado como 

científico. 

Quais seriam as causas de um ataque epiléptico, como explicá-lo e como tratá-lo 

eram questões abordadas pelos médicos que estudavam a epilepsia. Entretanto, como 

explicar os ataques convulsivos do epiléptico, uma vez que a medicina desconhecia a 

rede neuronal e seu funcionamento? E como enxergar o portador daquela doença que 

não discriminava raça nem de posição social? Mesmo em meio ao sentimento de 

impotência diante da doença, o médico se apresentava como autoridade para lidar com o 

portador da epilepsia e para intervir socialmente, definindo qual deveria ser suão lugar 

do epilético na sociedade para que a ordem fosse mantida.  

Sebastião Catão Calado, em sua Tese defendida em 1885 escreveu: 

“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 esquece-la nunca. Ainda não 
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pode pois, dizer a esta vítima de um sistema nervoso estranhamente alterável: cidadão, 

torna a teu mistér 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.” 

Neste trecho da tese, Calado alude ao que qualifica significativamente de 

“desconceito” daquela sociedade em relação ao doente. Ao afirmar que “as impulsões 

brutais, a perversidade e o crime” são características próprias do portador de epilepsia, 

Sebastião Catão Calado representa os epilépticos como propensos à criminalidade. Ele 

também os apresenta como vítimas “de um sistema nervoso estranhamente alterável” 

devido à doença, e como cidadãos que não podem ocupar o seu “mistér utilitário na 

sociedade”, submetidos a uma “tirania de seu organismo”, condenados a crises 

incontroláveis e dramáticas que, certamente, “voltarão”, excluído da “pátria” e da 

“liberdade”.  

Estevão Ribeiro de Rezende em tese apresentada em 1872 defendeu a idéia de 

que a moral do epiléptico e sua predisposição para as desordens de todo tipo agravam-

se, descrevendo os portadores dessa doença como “predispostos a excessos, como o 

alcoolismo por exemplo, inconstantes, onanistas, infelizes,  egoístas, desconfiados, 

sombrios, irritáveis e arrebatados, rixosos, difíceis de conviver, não gostando de pessoa 

alguma, queixosos sem razão e semeadores de discórdia os quais se fazem odiar.” 

Rezende ainda afirmou:  

“Há nos grandes hospícios epilépticos que demostram-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 os evitam...” 

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 
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tendência ao alcoolismo”, “desconfiados”, “hipócritas” e “pérfidos” são freqüentemente 

associados nessas teses aos portadores da doença, e 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 sugestão de Susan Sontag no sentido de 

ver a doença como uma metáfora permite identificar na epilepsia uma metáfora 

duplamente expressiva.  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, 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. 

Desconhecida, perturbadora, associada à desordem física e, por extensão, à 

perturbação da ordem social, a doença era temida.  Por essa razão, deveria ser ocultada. 

Para os doentes da boa sociedade, esse ocultamento ficava a cargo das famílias.  No 

caso dos pobres, o estado deveria fornecer os meios necessários para recolher os doentes 

e interná-los, como o trabalho de Leonardo porá melhor em evidência.   Os médicos e o 

discurso médico, por um lado, conferem uma legitimação pretensamente científica a 

esse ocultamento e, por outro, participam da formulação de estratégias que permitam o 

confinamento dos portadores de epilepsia, como é o caso da proposta nunca 

implementada de uma colônia para epiléticos pobres apresentada por Juliano Moreira, 

que Mariana dará a conhecer em sua apresentação 

Muito obrigada.. 

 

 


