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EPILEPSIA E PROPENSÃO AO CRIME 

Maria Aparecida dos Santos 
Bolsista de PIBIC 

Puc-Rio – Departamento de História 
 

O poster apresenta os resultados iniciais da pesquisa, associada ao Projeto 

Integrado de Pesquisa Ciência e Preconceitto. Uma História social da epilepsia no 

pensamento médico brasileiro no período de 1859 a 1906, coordenado pela professora 

Margarida de Souza Neves e desenvolvido no Departamento de História da PUC-Rio. 

   Este trabalho pretende verificar quais as relações existentes entre preconceito, 

epilepsia e a questão da propensão ao crime. Os resultados iniciais do trabalho indicam 

que 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 intitulada Epilepsia e Crime à 

Faculdade de Medicina da Bahia. 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, o Dr. Raimundo Nina Rodrigues, mas 

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.  

  

 


