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Boa tarde a todos.  

Eu me chamo Aderivaldo Ramos de Santana e venho apresentar, 

juntamente com Maria Aparecida dos Santos, o Projeto de Pesquisa intitulado 

Ciência e Preconceito. Uma História social da epilepsia no pensamento 

médico brasileiro no período de 1859 a 1906. 

 

O Projeto está em um momento muito inicial, já que o começo do trabalho 

da equipe foi em fevereiro de 2004, e ainda não foi apresentado nas Jornadas 

PIBIC.  Por essa razão, decidimos que era importante expor nessas Jornadas as 

coordenadas mais gerais do Projeto, e esse é o objetivo de minha apresentação 

aqui. 

 

  Um primeiro dado a ser ressaltado é que esse é um Projeto desenvolvido 

em equipe, formada por professores e alunos do Departamento de História 

conforme aparece na tela.    

 

A proposta da pesquisa é analisar o pensamento médico brasileiro sobre a 

epilepsia e seu tratamento entre os anos de 1859 e 1906 de maneira  a por em 

evidência as formas particulares que assumem, no período estudado, os 

estigmas e preconceitos que  cercam socialmente esta doença e seus portadores 

e de que forma podemos, através desse estudo, não apenas verificar como esses 

preconceitos ganham forma no pensamento médico brasileiro mas também de 

que maneira, através deles, se revela a lógica excludente e hierarquizadora que é 

própria da sociedade brasileira no período estudado.   
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  No período que estudamos, a medicina internacional conhece apenas as 

manifestações da doença – como, aliás, já as conhecia e descrevia desde a 

antiguidade -, mas lida quase a cegas com as estruturas e processos cerebrais 

que desencadeiam as crises.   O marco cronológico inicial da pesquisa é o ano de 

1859, ano em que foi apresentada na Faculdade de Medicina do Rio de janeiro a 

primeira tese que conseguimos localizar até o momento sobre o tema da 

epilepsia, de autoria do médico Francisco Pinheiro Guimarães e, como marco 

final, 1906, o ano em que o espanhol Ramón y Cajal e o italiano Camilo Golgi  

recebem o Prêmio Nobel de Medicina por terem descrito a estrutura da rede 

neuronal e seu funcionamento, descoberta científica a partir da qual será possível 

uma compreensão das estruturas anatômicas e dos processos fisiológicos que 

caracterizam  essa enfermidade.   

 

O que interessa sublinhar é que após o estudo de Pinheiro Guimarães em 

1859, aparentemente o primeiro produzido no Brasil, e até que chegue às 

faculdades de medicina brasileiras o impacto das descobertas da ciência 

européia de finais do século XIX, um número significativo de teses são 

produzidas no Rio de Janeiro tendo como tema o estudo dessa doença. Na 

Bahia, pelo que pode ser localizado até o momento, as teses médicas cujo 

objeto é a epilepsia e seu tratamento parecem ter sido posteriores, mas esse é 

um dado a ser verificado no decorrer da pesquisa. No entanto, tanto no Rio de 

Janeiro quanto em Salvador, várias teses sobre temas correlatos, sobretudo em 

trabalhos ligados ao que os médicos do século XIX consideravam como 

nevroses, histerias e neurastenias; ou sobre a relação entre a medicina e a 

criminologia tocavam direta ou indiretamente o tema da epilepsia, e os médicos 

não hesitavam em associar essa doença, com a autoridade da ciência, a 

elementos desencadeantes tão diversos quanto a vida sexual, as emoções, 

alguns tipos de alimentos, a propensão ao crime e ao esforço físico ou 

intelectual. 
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Tanto as teses e trabalhos científicos diretamente relacionados à 

epilepsia quanto as referências à epilepsia e aos portadores de epilepsia em 

trabalhos médicos sobre outros temas parecem indicar muitas possibilidades 

para uma pesquisa que, pondo em evidência a história da saúde e da doença, 

tenha como horizonte de sentido uma história social do pensamento científico 

brasileiro, e busque identificar como as coordenadas mais gerais da experiência 

histórica da sociedade brasileira e, em particular, suas práticas de exclusão 

social e de construção de privilégios e de hierarquias se expressam no campo 

da ciência e da prática médica.   

 

Entre os muitos temas analisados pelas teses de medicina, pelos 

manuais de medicina e pela imprensa médica, o Projeto escolheu o tema da 

epilepsia porque essa doença faz parte, assim como, no período que vamos 

estudar, a hanseníase, a tuberculose e tantas outras mais, do grupo de doenças 

cercadas por estigmas e tabus e que, por isso mesmo, são particularmente 

reveladoras dos preconceitos de um determinado momento histórico e de uma 

dada sociedade.  É possível supor  que, além daqueles preconceitos ligados 

diretamente à doença e suas manifestações, os médicos brasileiros, ao lidar 

com a epilepsia, expressem também os preconceitos próprios da sociedade em 

que viviam. 

 

Para a equipe, esse estudo é importante por três razões: 

 

• Em primeiro lugar, o estudo de como a epilepsia era descrita 

e tratada no período analisado é significativo para o 

conhecimento do pensamento médico do século XIX 

brasileiro e internacional, já que, por desconhecer alguns de 

seus pressupostos científicos básicos, os médicos travavam 

um combate quase a cegas com a doença. É importante 

perceber como suas tentativas de aproximação cientifica ao 

tema incorporam crenças milenares sobre essa doença e 
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seu tratamento, assim como é significativo identificar que 

argumentos utilizam para dar cientificidade ao discurso 

sobre a epilepsia, uma vez que essa análise fornece 

elementos para situar os médicos brasileiros nos debates e 

escolas médicas internacionais do período e para 

compreender melhor o lugar dos médicos no universo da 

ciência brasileira de seu tempo.  

• Em segundo lugar, a análise do pensamento médico 

brasileiro sobre a epilepsia – uma doença de manifestações 

dramáticas e, na época, incontroláveis -  é útil para entender 

como a ciência brasileira do século XIX enfrentava questões 

tais como a propensão ao crime; a corporeidade; a moral e 

sua relação com a saúde; a higiene; e tantos outros 

aspectos que os trabalhos médicos tocam ao abordar o 

tema da epilepsia e de seu tratamento.   

• Em terceiro lugar, ao contrário do que ocorreu em relação a 

outras doenças tais como a varíola, a febre amarela, a 

tuberculose, a lepra e a loucura, que já foram objeto de 

teses e pesquisas históricas, a epilepsia ainda não foi 

estudada, entre nós, por historiadores e seu estudo parece 

ser não só interessante e original mas também relevante. 

 

São três os objetivos mais gerais do nosso projeto:  

O primeiro objetivo é identificar no conhecimento científico produzido no Brasil 

no período estudado sobre a epilepsia os preconceitos e tabus presentes no 

tratamento dado à epilepsia e a seus portadores pela medicina da época e a 

manifestação dos preconceitos que são próprios da sociedade brasileira ou que 

assumem aqui manifestações particulares.   

 

Esse é o caso, por exemplo, da questão da propensão ao crime 

associada à epilepsia, que será tratada por minha colega Maria Aparecida a 
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seguir. É também o caso do preconceito médico em relação ao esforço físico 

como fator desencadeante das crises epiléticas e, por isso,: nos interessa 

verificar se as teses médicas lidam com essa questão em relação aos casos de 

escravos epiléticos.     

 

O segundo objetivo é verificar o papel exercido pelas Escolas Médicas e pela 

imprensa médica como “cidadelas letradas”, na perspectiva proposta por Angel 

Rama1, enquanto órgãos de criação e divulgação do saber científico, presentes 

e atuantes nas esferas: pública e privada.   

 

O terceiro objetivo é relacionar o pensamento dos médicos brasileiros sobre a 

epilepsia aos temas relativos ao controle dos hábitos cotidianos da cidade; das 

ruas e dos que por elas circulam;  das paixões, dos prazeres e da moral.   

 

O material documental a ser analisado pela equipe e que permitirá dar base 

empírica aos resultados da pesquisa é constituído, principalmente, pelos 

escritos médicos ( teses apresentadas às Faculdades de Medicina do Rio de 

Janeiro e da Bahia; manuais médicos; periódicos científicos e periódicos 

médicos destinados ao público leigo .  Também pretendemos trabalhar com 

outros tipos de fontes tais como os prontuários médicos que registram a 

história clínica dos doentes, fontes literárias Queremos trabalhar ainda, se 

possível, com iconografia, em especial com os ex-votos, que são quadros, 

objetos ou plaquetas que os devotos deixam nos santuários para agradecer uma 

graça recebida ou para pagar promessas, mas por enquanto só localizamos 

alguns ex-votos europeus. 

 

                                                 
1
 - Angel RAMA: Op. Cit. 
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Esse é o caso desse exemplo italiano do século XVIII em que a cura da 

epilepsia é associada à expulsão de demônios.   

 

É também o caso desse outro ex-voto, alemão e do século XIX, no qual 

aparecem nitidamente três planos, como em muitos ex-votos o da terra, o da 

mediação dos santos, e, no plano mais elevado, o dos que podem alcançar a 

graça da cura, no caso, Nossa Senhora e Jesus Cristo. 

 

Com esse material empírico e o aprofundamento dos referenciais teóricos 

da pesquisa, o Projeto pretende desenvolver suas hipóteses de trabalho e seus 

sub-temas, entre os quais o sub-tema da relação entre a epilepsia e a 

propensão ao crime, que será agora apresentado por minha companheira de 

mesa, Maria Aparecida dos Santos. 

 

Muito Obrigado pela atenção de todos. 


