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Boa tarde a todos, eu me chamo Rebecca Coscarelli e faço parte do mesmo grupo de 

pesquisa que desenvolve o projeto sobre a história social da epilepsia no pensamento 

médico brasileiro entre 1859 e 1906. No grupo, realizo um estudo com foco na auto-

representação dos médicos nas teses sobre epilepsia desse mesmo período. Com esse foco 

específico é possível observar o papel atribuído a si mesmo pelo médico que se vê como 

um homem de ciência, mas também como um agente de ordenação da sociedade brasileira, 

além de encarar sua profissão, em alguns casos, como um sacerdócio e uma ação humana 

que realiza algo próximo a um milagre divino.  

A epilepsia, desconcertante em suas manifestações físicas, era associada à desordem 

dos corpos físicos e do corpo social. Como tudo o que era visto como desordem, deveria ser 

ordenado e, em nome dessa ordenação atuavam os grupos dirigentes, dentre eles os 

médicos.    Nessa lógica o medico toma para si a tarefa de -através da ciência - contribuir 

para o progresso e pela prática médica e para a ordenação dos corpos e da sociedade.  

Tendo em mente este foco essa apresentação procurará desenvolver dois 

movimentos principais: o primeiro compreenderá a análise da documentação privilegiada 

pelo Projeto – as teses médicas  do período - destacando os elementos da auto-

representação do médico através de observações que remetam à sua função social, sua 

atuação junto aos doentes e seu poder de cura.   

Num segundo movimento utilizando o conceito de representação formulado por 

Roger Chartier, segundo o qual, “as representações fornecem uma organização conceitual 

ao mundo social ou natural, e constroem a realidade apreendida e comunicada”, é possível 

compreender e interpretar a auto-representação dos médicos nas teses, sua maneira de 
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pensar a si mesmos, seu grupo profissional e a própria ciência médica, bem como a maneira 

de representar o próprio doente com epilepsia.  

 

Epilepsia e desordem: o médico como ordenador dos corpos individuais e 

sociais. 

Como já foi dito, o pensamento médico expresso nas teses relacionava a epilepsia à 

desordem devido às suas manifestações físicas durante as crises, por vezes sofridas em 

espaços públicos. Um dos fatores que contribuíam para isso era o pouco conhecimento que 

tanto médicos quanto a sociedade em geral tinham sobre a doença. E como já é de se 

imaginar, tudo o que conhecemos pouco, temos tendência a mistificar. Paralelamente a isso,  

a medicina se afirma como campo científico e os médicos desempenham funções públicas 

além daquela própria de sua profissão, e a doença começa a ser vista não apenas no seu 

sentido estrito e individual, mas também no plano social, quer porque as conseqüências de 

uma dada doença para a sociedade como um todo comece a ser ponderada, quer porque as 

mazelas do corpo social  encontrem na terminologia médica metáforas expressivas e os 

problemas sociais passem a ser discursivamente tratados como doenças.  Por sua função 

profissional, por sua projeção social, pela relação que estabelecem com o Estado e pelo 

poder da ciência que exercem, os médicos ampliam seu campo de competência e passam a 

considerar-se e a serem considerados não apenas como capazes de cuidar da saúde dos 

corpos individuais, mas também como co-responsáveis pelo bem estar do corpo social.  

Para o exercício dessa segunda função, estariam particularmente qualificados pela ciência 

que dominam e pela associação feita entre a ciência, o progresso e a civilização.    

O doente com epilepsia seria nessa lógica, visto não só pelo médico, mas também 

pela sociedade como uma ameaça a esse corpo social, tanto por sua doença que, como já foi 

dito nessa mesa era vista como manifestação de degeneração física e moral quanto pela 

eventual perturbação da ordem provocada pelas crises ocorridas em espaços públicos. 

Dessa forma os médicos não estariam só preocupados com os indivíduos com epilepsia e 

seu bem estar individual, mas sim com as possíveis ações desse indivíduo na sociedade, 

ações essas que no imaginário da época seriam maléficas ao corpo social. O médico 

Manuel de Marcilac Motta que defendeu sua tese de doutoramento em 1900 registra, nela, 

trechos que nos permitem elucidar essa questão. 
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“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 e à propensão ao 

crime que uma corrente médica atribuía às pessoas com epilepsia] 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). 

Essa citação não está sendo apresentada como simples ilustração. Através dela 

pode-se ter uma idéia do imaginário presente nos escritos desses homens que são homens 

do seu próprio tempo, portanto, apesar de serem considerados até por si mesmos como 

homens de ciência, o que nos poderia fazer imaginar que seriam destituídos de 

preconceitos, deixam transparecer em sua profissão os preconceitos da própria sociedade da 

qual faziam parte.  

 Esses dois trechos apontam para duas questões: uma delas seriam as mistificações 

em torno da doença que nesse momento apesar de não ser mais considerada como uma 

possessão demoníaca era encarada como uma degeneração.  A sociedade e, nela, os 

médicos identificavam o doente com epilepsia com o grande mal de que sofria. Sobre essa 

questão a nossa colega Mariana poderá dar maiores detalhes na apresentação de seu poster.  

Por isso seriam impulsionados pelos mais pervertidos instintos, seriam criminosos em 

potencial. E sobre a questão da crença na tendência inata do doente de epilepsia à 

criminalidade nossa outra colega, Maria Aparecida, poderá explicar com maiores detalhes 

na apresentação de seu poster.  
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Num segundo momento nota-se, nos trechos lidos, a reiteração de uma visão 

extremamente negativa e preconceituosa do doente identificado com a doença por parte dos 

médicos, homens de ciência, e que, através da ciência que exercem, reforçarão os 

preconceitos sociais em relação a esta doença.  

O doente com epilepsia era visto como um perigo em potencial para essa sociedade, 

não só por tudo que já foi dito, mas também pelo fato de a doença não escolher cor ou 

âmbito social para se desenvolver. Ela poderia acometer tanto escravos, homens livres e 

pobres e até mesmo indivíduos pertencentes às elites dirigentes. E, como ordenadores do 

corpo da nação, caberia aos médicos controlar essa doença tão enigmática e desconhecida 

que, além de ser mais um elemento que remetia à desordem, à barbárie, à degeneração, era 

capaz de levar esses atributos negativos para dentro do universo ordenado da boa 

sociedade.  Era capaz de levar o atraso ao tão sonhado progresso.   

 

 A auto-representação dos médicos nas teses. 

             Percebe-se, nas teses analisadas, a construção da auto-representação dos médicos 

para si mesmos e para a sociedade. Ao forjar sua própria imagem, ou seja, ao se auto-

representar, o médico assume discursivamente o comando de seu próprio destino. É ele 

mesmo o responsável pela construção da realidade apreendida e comunicada.  

 Por se verem como detentores do monopólio da ciência da medicina e acreditarem 

em sua primazia sobre as demais, os médicos acabam por esquecer das deficiências e 

limites da própria medicina moderna e se atêm às suas maravilhas que por certo são muito 

mais retóricas do que efetivas no que diz respeito à epilepsia, uma vez que ainda se estava 

muito longe de um conhecimento consistente em relação à doença e seu tratamento.  

 Apesar disso, o lugar social conquistado pelo profissional médico lhe permite um 

papel decisivo na definição do destino social dos pacientes com epilepsia. Determinavam 

seu futuro, seu lugar na sociedade e mesmo seu ostracismo. Assim descreve um médico, em 

1873, um paciente com epilepsia: 

“... 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. E termina com uma citação muito repetida nas teses lidas de 
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uma frase do médico francês  Esquirol: um amigo epiléptico não é um 

presente do céu”. (Uchöa, 1873, p. 23) 

           Percebe-se que o próprio médico reserva o lugar da solidão para os doentes com 

epilepsia com o argumento de que isso é conseqüência da sua doença, ainda que seja uma 

conclusão moral do médico, conclusão essa que revela como a sociedade vê esse doente, 

mas nada tem de base científica. Ocorre um movimento de duplo sentido, ao mesmo tempo 

em que o médico é moldado socialmente, e que desse molde vão resultar certas afirmações 

sobre a epilepsia e sobre o doente, também é certo que o próprio médico é o responsável 

senão pela reiteração, muitas vezes pela própria construção da representação do doente. 

Talvez se encontre aí a maior desvantagem do doente com relação ao médico. 

         Nas teses, os médicos parecem criar para si e para os outros a idéia de que seria o 

homem verdadeiramente científico, entendido nos mistérios da natureza e, mais ainda, 

como afirma uma tese de 1850 sobre o ofício da medicina  “o homem que exerce a 

predileta ciência de Jesus Cristo” (Xavier, 1850, p.7), aquele responsável por dirigir o mar 

da sabedoria. Por vezes essa auto-representação busca na linguagem religiosa a metáfora de 

sua função social: 

“... 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). 

Como um dos agentes ordenadores da sociedade e um dos arautos da civilização e do 

progresso para o país, esse homem de ciência, como os próprios médicos se consideravam, 

teria legitimidade necessária para cumprir essa função. Essa legitimidade não vem somente 

da ciência como saber laico e racional, não é somente autoridade moral confirmada pela 

capacidade de curar, mas, para Ignácio Firmo Xavier, essa legitimidade viria do próprio 

deus. Isso porque esse médico baiano acredita ser a medicina não só a ciência da verdade e 

a chave do tesouro da sabedoria, mas também “a ciência de Cristo” (Xavier, 1850, p.7). 

Quer pela crença em um deus transcendente do qual se vê como instrumento abençoado, 

quer pela crença no poder da ciência, seja ela a de Jesus Cristo – como queria Ignácio 

Firmo Xavier em 1850, seja ela a das luzes da razão, possibilitadores reais do progresso e 

da civilização.  Essa auto-representação do médico presente nas teses permite afirmar que, 

no exercício de seu saber específico, não se vêem como simplesmente homens de ciência e 
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com isso como homens de carne e osso, iguais aos demais, junto aos quais cumprem uma 

função de serviço, mas se consideram num patamar diferenciado.  A metáfora dos anjos 

utilizada por um deles em 1850, se foge ao campo semântico laico da ciência, não deixa de 

ser expressiva de um imaginário que constrói a figura do médico como algo mais do que 

simples um simples mortal, porque sua profissão é vista como uma missão, e muitas vezes 

comparada ao sacerdócio. 

           Assim como escreve a professora Margarida de Souza Neves, “as figuras alegóricas 

se prestam a múltiplas leituras”, e essa que aparece na tela – um detalhe de um quadro de 

formandos da Faculdade de Medicina da Bahia - , em especial, pode traduzir de maneira 

exemplar a dualidade da auto-representação médica na medida em que é possível  

interpretá-la como uma mescla do ideal de medicina que permeia o dom da cura, na qual se 

atribuiria à medicina e aos médicos um poder quase sobrenatural de salvação de seus 

pacientes que nessa imagem seriam representados por essa mulher que estaria sendo 

agarrada pela morte, e por outro lado também o ideal que permeia o poder da razão, na 

medida em que a salvação dessa enferma estaria nas mãos do médico como profissional da 

medicina, que usaria de seu conhecimento científico e de seu intelecto para curá-la. De um 

lado dessa representação iconográfica está a salvação e, de outro, a cura.   Não caberia 

melhor síntese da auto-representação do médico no período estudado. 

Muito obrigada pela atenção. 

 

          

 


