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Introdução 

 Campos disciplinares aparentemente distintos como História e Medicina se unem 
nessa pesquisa, que tem como título Ciência e Preconceito: uma história social da epilepsia 

no discurso médico brasileiro de 1859-1906 com o objetivo de identificar e entender como os 
preconceitos existentes na sociedade brasileira desse período invadem o campo científico e 
por sua vez, como este influencia e reforça tais preconceitos. A epilepsia é o objeto de análise 
que nos permite estudar essas associações. A minha proposta de trabalho – mais em 
específico – visa analisar as conseqüências da epilepsia ser considerada uma doença nervosa, 
ou seja, que está no campo da alienação mental. 

Objetivos 

Os objetivos centrais deste trabalho são: 1) Pensar o que significa doença mental e 
nervosa na sociedade brasileira do século XIX. 2) Pensar o que significa a integração da 
epilepsia – pelos médicos - no campo da doença mental e também ao contrário, a 
preocupação com a especificidade da doença. 3) Verificar de que forma os elementos de 
dicionarização estão supondo um conceito médico e social que contribuem na construção do 
horizonte de expectativa [1] sobre a doença a partir da vivência pessoal ou familiar da 
epilepsia, correspondente ao espaço de experiência [1]. 

Metodologia 

Uma das chaves para entender o que significa doença mental é a qualificação negativa 
por parte dos médicos com relação à epilepsia, encontrada nas teses de medicina (principal 
fonte da pesquisa), como sendo resultado da sua inserção no campo das doenças nervosas. 
Segundo o médico Pedro Quintiliano Barbosa da Silva [2], a epilepsia torna o indivíduo entre 
outros, “[...] capaz de cometer um ato de loucura por um motivo banal, insignificante [...]”. 

Importante perceber o papel da loucura em uma sociedade que tem a ordem como 
premissa para alcançar o progresso. Por isso, a imagem construída em torno das doenças 
mentais, incluindo a loucura e a epilepsia, é de que são doenças que desordenam, 
desarmonizam o convívio social. De acordo com Michael Foucault, um importante 
interlocutor, em seu livro História da loucura (1961) [3], a loucura é um fator mais histórico 
que natural. Através do discurso da medicina e de livros teóricos como O que é loucura do 
autor João Augusto Frayse Pereira [4] se torna possível pensar sobre o primeiro e o segundo 
objetivos.Com relação ao segundo, é relevante acrescentar a constante presença do chamado 
diagnóstico diferencial nas teses médicas, em que se faz necessário destacar as características 
peculiares da epilepsia e diferenciá-la de outras doenças que possuem sintomas semelhantes, 
como a histeria. 

Para realizar o último objetivo, a pesquisa dos dicionários médicos e não médicos, do 
período cronológico demarcado pelo projeto, é fundamental como um acesso do saber 
popular sobre a doença e os preconceitos reforçados e ao mesmo tempo reflexos desse 
pensamento social. Através do dicionário de medicina doméstica e popular de Theodoro 
J.H.Langgard de 1887 [5], por exemplo, é possível identificar com mais precisão o 
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significado das palavras como nevrose, nervos, histeria, epilepsia, idiotismo, alienação 
mental e todas as palavras relacionadas com epilepsia. É o que se denomina modernamente 
de história dos conceitos. É preciso entender o que essa sociedade entendia por essas 
palavras, quais eram os conceitos dados a elas no contexto histórico do século XIX para 
poder compreender o pensamento social brasileiro desse período. 

Conclusão 

A epilepsia era vista pela grande maioria dos médicos como sendo uma nevrose, ou 
seja, uma doença dos nervos ou do sistema nervoso. O uso da palavra nervos está associado 
não apenas ao significado anatômico, mas a conceitos e interpretações construídos 
socialmente.  

Os médicos buscavam dar à experiência da epilepsia um sentido moral e para isso 
nada melhor que alocá-la no campo da loucura, que no século XIX, significava ocupar o 
lugar negativo da ordem, do discurso, da virtude, da razão e da harmonia. Através da 
construção argumentativa do discurso médico, é possível perceber o projeto moralizador do 
Estado, tendo como canal de comunicação, os homens da ciência. O Estado irá interferir 
através da legitimação do discurso científico na criação das chamadas casas de alienados ou 
asilos.E a esses lugares cabe a tarefa de reprimir os vícios, extinguir as irregularidades, enfim, 
racionalizar e apontar o que se opõe às virtudes da sociedade. Essa é uma prática que mais 
uma vez é de mão dupla: reforça e é influenciada pela segregação social. Aquilo que se julga 
condenável, que afeta a ordem social, deve ser segregado, isolado do meio público.  

A partir disso, é possível concluir que a doença mental é vista pelo Estado e pela 
Medicina como àquela perturbadora da ordem social e por isso a solução é justamente tira-la 
desse convívio, é tratar da pessoa como menor, que precisa ser tutelada pelo Estado, que não 
é capaz de responder por seus atos. Para o sujeito com epilepsia, isso é a determinação de seu 
futuro, já que este faz parte do grupo de alienação mental. O problema está no fato dos 
médicos desse período não terem conhecimento da rede neuronal, fundamental para o 
diagnóstico da epilepsia e, mesmo assim, tratarem da doença como uma alienação mental, 
cometendo uma série de injustiças com a vida de pessoas. Afinal, hoje já se sabe que as 
alterações neuronais que provocam a epilepsia não afetam a inteligência, sentimentos, caráter 
ou comportamento, o que faz a questão ser atualizada: Quais são os limites da isenção 
científica? 
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