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Este trabalho é parte do Projeto de Pesquisa aqui apresentado em linhas gerais por 

Aderivaldo Santana. São resultados ainda muito iniciais da pesquisa, que, como já foi 

dito, começou a ser desenvolvido em março último. A parte mais específica do projeto 

que desenvolvo pretende verificar quais as relações existentes entre preconceito, epilepsia 

e a questão da propensão ao crime. De acordo com os resultados iniciais do meu trabalho 

na Pesquisa, é possível não somente afirmar que há uma relação profunda entre estes três 

fatores como também que tais associações feitas por aqueles que detinham o saber 

médico durante a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX, 

apontam para três comprovações:  

1. A existência de uma influência lombrosiana no pensamento médico brasileiro, 

sobretudo nos ramos da Medicina-Legal e da Psiquiatria nascente, é tão presente 

que mesmo quando não citado como fonte bibliográfica os argumentos de Cesare 

Lombroso são facilmente identificáveis.  

2. Existe uma linhagem de Médicos brasileiros, cujas formulações embasadas nas 

teorias de Lombroso associam de maneira recorrente a epilepsia e a propensão ao 

crime.  

3. Existe, nesta linhagem de médicos, para os quais a epilepsia e a propensão ao 

crime são indissociáveis, um protagonista principal, que é o Dr. Afrânio Peixoto, 

que em 1898 apresentou sua tese de doutoramento à Faculdade de Medicina da 

Bahia sob o título Epilepsia e Crime. Afrânio Peixoto é uma figura central não só 

pelo seu contato com as teorias lombrosianas através de seu professor na 

Faculdade de Medicina da Bahia, do qual se auto-declara “primeiro discípulo”, o 

Dr. Raimundo Nina Rodrigues, mas também, e principalmente, pelo seu trânsito 

entre os dois centros de difusão do saber médico do Brasil de então – as 

Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. É importante ainda, 

assinalar que a Escola Médico-Legal foi fundada por Nina Rodrigues na Bahia 
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tendo como paradigma as teorias lombrosianas no campo da Antropologia 

Criminal. 

 Quais os motivos que levam à prática de um crime? Quais as causas de um delito, 

do mais leve ao mais hediondo? Por que razão um indivíduo transgride as normas 

jurídicas da sociedade?  

Na segunda metade do século XIX o Médico e psiquiatra italiano Cesare Lombroso 

acreditava ter respondido a estas questões. Baseado nos pressupostos da Frenologia - 

estudo a partir do qual são consideradas as características físicas para se chegar ao 

entendimento psicológico do indivíduo em 1887 divulga o resultado de seus trabalhos 

sobre as causas da propensão ao crime em seu livro O Homem Delinqüente no qual 

dedica um capítulo a discussão da criminalidade inata no portador de epilepsia.  

Para o médico italiano a propensão ao crime não só e necessariamente passa pela 

epilepsia, como faz desta doença a responsável pela degeneração da moralidade e pelas 

motivações criminosas em um individuo, mesmo quando nele não se tenham manifestado 

os sinais que caracterizam os portadores de epilepsia.   Suas idéias a este respeito podem 

ser resumidas da seguinte forma:  

� A causa da degeneração que conduz ao crime é a epilepsia. O epilético é sempre 

portador daquilo que chama de "loucura moral", que deixa íntegra a inteligência, 

suprimindo, porém, o senso moral;  

� O criminoso é, assim, propenso ao crime por atavismo, e todo criminoso tem um 

fundo epiléptico; 

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

natural.  

Com base na leitura da obra de Cesare Lombroso O Homem Criminoso, do livro 

autobiográfico de Leonídio Ribeiro intitulado De médico a criminalista  na análise da tese 

apresentada por Afrânio Peixoto à Faculdade de Medicina da Bahia e posteriormente 

publicada como livro com o título de Epilepsia e crime  e de três artigos de Juliano 

Moreira – um deles em co-autoria com Afrânio Peixoto  é possível afirmar que a 

centralidade de Afrânio Peixoto enquanto divulgador das teorias lombrosianas através do 

ensino da Medicina Legal, reside, além de nos motivos anteriormente citados, também no 

fato de que nos escritos dos médicos que foram seus discípulos, como no caso de 
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Leonídio Ribeiro,  Edelberto de Lellis, e daqueles que com ele conviveram no exercício 

do ensino da medicina, como Juliano Moreira e Nina Rodrigues, terem sido identificados 

os pressupostos da Antorpologia Criminal de Lombroso nos assuntos referentes à 

criminalidade no portador de epilepsia o que caracteriza a presença do preconceito, 

mesmo quando a posição de algum deles é a de lutar por uma melhoraria na qualidade de 

vida dos portadores desta doença, ou a de se colocar contra as práticas preconceituosas. 

Isso pode ser observado nos trechos a seguir.  

Afirma Juliano Moreira em 1905:  

“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)  

 

“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)  

 

Neste artigo, o fundador da Psiquiatria, reivindica dos poderes públicos a criação 

de colônias para estes doentes e usa como argumento de convencimento a teoria da 

propensão ao crime dos epiléticos.  

Para o autor o problema da epilepsia e dos epiléticos pobres é um assunto que deve estar 

a cargo do Estado. E é importante sublinhar que apenas no caso dos epiléticos pobres, 

uma vez que os ricos eram muitas vezes ocultos no âmbito privado por suas próprias 

famílias. Na sua visão, portador de epilepsia pobre se não cuidado, ou melhor, interno sob 

controle do Estado, será o criminoso de amanhã que abarrotará as prisões e dará despesas 

maiores que aquelas que teria com a criação de colônias para estes doentes. 

 Vale lembrar que o Dr. Juliano Moreira foi um dos médicos que mais lutou pela 

causa dos alienados no país,  era mulato, de família pobre, formado pela Faculdade de 

Medicina da Bahia, onde certamente teve contato com as teorias formuladas por 
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Lombroso. Juliano Moreira faz uso desta bagagem teórica mesmo quando advoga em 

favor do grupo que sofre com os estigmas derivados destas teorias.  

Vamos agora ler alguns trechos de Afrânio Peixoto:  

Peixoto inicia sua tese defendida em 1898 com a seguinte afirmação sobre o preconceito:  

 

“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”.  

 

Peixoto apesar de posicionar-se contra qualquer tipo de preconceito, e no decorrer de sua 

tese por diversas vezes questionar o paradigma lombrosiano de associação entre a 

epilepsia e a propensão ao crime, encerra da seguinte forma o capítulo intitulado 

Epiléticos Criminosos:  

 

“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”· 

 

Para Afrânio Peixoto – que por certo não foi apenas um médico eminente, mas 

também um intelectual atuante em muitas cidadelas letradas, para fazer uso do conceito 

de Angel Rama, central para a pesquisa – existe, portanto uma associação entre epilepsia 

e criminalidade, de tal forma que o crime torna-se um sintoma da doença. Assim, se para 

ele todo o portador de epilepsia não é necessariamente um criminoso, o crime, naqueles 

que são portadores da doença, é decorrente e é sintoma da epilepsia.  

Os argumentos da propensão ao crime nos portadores de epilepsia, estão presentes 

na linhagem de médicos estudada e tidos como verdadeiros pelos detentores do saber 



 5 

médico cientifico de então, o que significa dizer que o preconceito não só se faz presente 

nas formulações médicas a respeito desta doença, como também essas formulações dão 

legitimidade ao preconceito existente na sociedade com relação à epilepsia e seus 

portadores. E deste preconceito decorre que os portadores desta doença – em especial, 

como sublinha Juliano Moreira, os que são epiléticos e pobres – são considerados como 

pertencentes a um grupo não desejável no convívio social. Portanto, se já eram antes 

estigmatizados pela doença, passam agora, a ser duplamente estigmatizados:  por serem 

considerados pelos detentores do saber médico científico como propensos ao crime ao 

qual serão impelidos cedo ou tarde pela força incontrolável da doença, por si mesmo 

estigmatizante, que são portadores. O epilético passa a ser visto como um perigo iminente 

para a sociedade, um elemento desagregador da ordem social. Torna-se assim, de 

portador do grande mal – nome atribuído à epilepsia na antiguidade e amplamente 

utilizado pelos médicos do período estudado – a ser considerado como o próprio mal. 

MUITO OBRIGADA.  

 


