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ELEMENTOS DE DELIMITAÇÃO:

Do ponto de vista da temporalidade: 

1859 (primeira teses sobre o tema 
defendida no Rio de Janeiro)

1906 (Nobel de Medicina  
recebido por Raón y 
Cajal e Golgi) Do ponto de vista da espacialidade: 

Rio de Janeiro Salvador

Do ponto de vista da documentação a ser analisada: 

Prontuários médicos.

Teses. Manuais médicos. Periódicos científicos. 

Escritos médicos destinados ao público leigo.

Fontes literárias.Iconografia.

Do ponto de vista teórico metodológico 
(conceitos fundamentais)

“cidade letrada”
Angel RAMA “campo intelectual”

Pierre BOURDIEU

“história dos conceitos”
Reinhart KOSELLECK



Ilustração do livro Wilkie
COLLINS.  Poor Miss Finch.  
Londres: 1872. 

Exemplos de fontes 
iconográficas:

A ilustração mostra, na parte 
superior, a representação de 
uma crise, e, na parte 
posterior, o casal de 
protagonistas do romance, 
Lucilla, cega, e Oscar, 
portador de epilepsia, que 
aparece azul porque um dos 
efeitos do tratamento com 
nitrato de prata então 
utilizado era  que a epiderme 
dos doentes adquiria uma 
cor azulada.



Ex voto c. 1750  Krummenau –
Alemanha.

Ex voto de 1843 da igreja 
Mariahilfberg, Passau – Alemanha.



HIPÓTESES DE TRABALHO:
Verificar as diferenças e coincidências 
entre o pensamento médico sobre a 
epilepsia produzido no Rio de Janeiro e 
na Bahia e se existe ou não intercâmbio 
de saberes entre esses dois centros de 
produção do conhecimento médico.

Verificar a relação e a 
distinção entre o saber 
médico acadêmico 
sobre a epilepsia, e o 
saber popular sobre a 
doença.

Verificar como se apresentam no pensamento médico sobre a epilepsia as 
relações entre as esferas pública e privada, pondo em evidência, por um 
lado, a relação entre a medicina e as agências do Estado e, por outro, o 
papel dos médicos e da medicina no ordenamento do universo privado.

Verificar como é possível relacionar 
pensamento científico e preconceito 
nos escritos médicos sobre a 
epilepsia, tendo como referência as 
associações feitas com questões de 
gênero, tabus alimentares, prazer e 
práticas sexuais, exercícios físicos, 
atividades intelectuais, propensão ao 
crime, emoções e sentimentos.

Verificar se é possível identificar 
no pensamento médico brasileiro 
sobre o tema os preconceitos da 
época e de nossa experiência 
histórica, sobretudo os que 
dizem respeito a raça; gênero; 
religião e práticas culturais;  
determinismo geográfico; moral e 
costumes; escravidão e mundo 
do trabalho.


