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1° Movimento: compreende a análise dessa 
documentação destacando os elementos da 
auto-representação do médico através de 
observações que remetam a sua função social, 
sua atuação junto aos doentes e seu poder de 
cura.  

2° Movimento: utilizando o conceito de 
representação formulado por Roger Chartier 
é possível compreender a auto representação 
dos médicos nas teses, sua maneira de 
pensar a si mesmo, seu grupo profissional e 
a própria ciência médica. 



EPILEPSIA E DESORDEM: O MEPILEPSIA E DESORDEM: O MÉÉDICO COMO ORDENADOR DICO COMO ORDENADOR 
DOS CORPOS INDIVIDUAIS E DO CORPO SOCIAl. DOS CORPOS INDIVIDUAIS E DO CORPO SOCIAl. 

“Mas, que valem, sob o ponto de vista social, esses danos 
exclusivamente individuais do indivíduo epiléptico, diante daqueles 
que a intromissão e o convívio dele na sociedade podem 
determinar... [o médico se refere aos danos das convulsões motoras] 
é melhor que ele se estrebuche, se contorça, do que dispense sua 
energia em prejudicar inocentes [...] Sim, que os direitos de cada um 
termine onde começam os direitos de outrem. Pois, se é verdade que 
todos lamentam e se compadecem da horrível sina desses 
desgraçados enfermos; é verdade também, que cada um de nós não 
permite, não tolera que um mal alheio possa vir a ser um mal nosso. 
Há males que vem para bem”.(Motta, 1900, p.50).

“O homicídio, o roubo, o incêndio, o estupro, a violência casual, etc, 
nada é capaz de fazer estacar o epiléptico diante da satisfação de seu 
instinto pervertido, de um desejo lúbrico, da violência de suas paixões, 
de suas impulsões criminosas, enfim”. (Motta, 1900, p.45).



A AUTOA AUTO--REPRESENTAREPRESENTAÇÇÃO DOS MÃO DOS MÉÉDICOS NAS DICOS NAS 
TESES.TESES.

“... vendo que todos fogem dele evita a sociedade, 
procura a solidão, torna-se sombrio, taciturno, irascível, 
desconfiado e as vezes sinistro. O epiléptico tem 
caráter excêntrico, bizarro e extravagante, de perfeitos 
contrastes. Um amigo epiléptico não é um presente do 
céu”. (Uchôa, 1873, p. 23)

“... é o Médico o anjo do senhor viajando à terra, e 
conduzindo o maior presente do Céu – a saúde –
Deus o abençoará e os homens o adorarão”.(Xavier, 
1850, p. 11).



O MO MÉÉDICO SE AUTODICO SE AUTO--REPRESENTA:REPRESENTA:

O poder da razão.  O dom da cura. 
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