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A Relação entre a Epilepsia Projeto Médico de Ordenamento Familiar no Brasil na 

Segunda Metade do Século XIX e Início do XX 

 

 

Pesquiso a relação entre o ordenamento familiar por parte dos médicos, e a 

relação desse ordenamento com o Estado brasileiro no caso específico do tratamento 

dado à epilepsia .  Esta pesquisa estuda uma época em que os médicos brasileiros  

começavam a consolidar o campo médico no Brasil, diferenciando-se de outras “artes de 

curar” pelo uso do pensamento racional/científico europeu. 

 Este momento da medicina brasileira, aliado a um desconhecimento dos 

mecanismos biológicos de funcionamento da epilepsia, abriu espaço para a manifestação 

de preconceitos presentes na classe médica, preconceitos estes que relacionavam-se 

também com aqueles presentes na sociedade. Os médicos, assim como outros intelectuais 

participavam da construção da ordem no Brasil da segunda metade do século XIX e 

início do século XX. 

A família – compreendida como uma célula social e, na perspectiva da época, 

essencial para o corpo como um todo – era alvo de diversas interferências  médicas.  A 

família, um agente social importante nas relações de poder do mundo colonial assim 

permaneceu no Estado Imperial.  A ordenação dessa sociedade em torno da família 

patriarcal tornou-se um grande desafio para um Estado que buscava consolidar-se.  Assim 

sendo, o pensamento médico irá auxiliar o Estado brasileiro na tentativa de desconstrução 

da ordem patriarcal e na construção de uma outra ordem, considerada moderna, 

principalmente na cidade do Rio de Janeiro.  Essa relação mostra a consolidação não só 

do Estado, mas também da “cidade letrada” médica, que passa a ter uma importância que 

até então não tinha.  

  Os médicos se viam e eram vistos como um corpo científico confiável.  Ao 

mesmo tempo a ciência substituía, ou pelo menos passava a dividir com a religião a “voz 
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da verdade”.  Sendo assim, a classe médica assumia cada vez mais um papel fundamental 

não só no que diz respeito à influência sobre a arena pública mas também na ordenação 

familiar.  As relações de poder anteriormente construídas em torno da família patriarcal, 

legitimadas pela Igreja, só começam a ser transformadas quando esse outro discurso se 

apresenta e ganha legitimidade dentro do corpo social brasileiro.  Discurso de um grupo 

diferente, com interesses diferentes, e que surge a partir das mudanças que ocorreram na 

Europa e na América no século XIX.  O médico passa a desempenhar a função de 

conselheiro da família, transformando cada vez mais sua opinião em verdade, e seus 

conselhos em motivações para mudanças efetivas.   

A epilepsia, por outro lado, se apresenta como fator ou sintoma de “degeneração” 

e é, portanto, motivo de preocupação constante do pensamento médico e social.  Não só 

isso, mas o desconhecimento do funcionamento neurológico  dessa doença permite, ou 

até induz os médicos  a abordarem temas não científicos.  A moral e a legislação criminal 

são dois campos nos quais os médicos procuraram intervir na busca de uma cura, seja 

para o paciente, seja para o corpo social como um todo.  Na falta de um tratamento 

específico  os médicos podem, através do tema da epilepsia, opinar e normatizar a família 

com liberdade.  A relação entre o pensamento médico e a família brasileira, é assim, o 

sub-tema que desenvolvo.  

 O sub-tema, assim como o projeto da equipe como um todo, tem como principal 

fonte de pesquisa as teses médicas e os artigos encontrados em periódicos médicos, 

produzidos entre 1859 e 1906.  As teses analisadas não são apenas aquelas diretamente 

relacionadas à epilepsia, sendo de grande ajuda para este sub-tema teses relacionadas 

indiretamente com a doença, como as que tratam de “higiene familiar” e 

“hereditariedade” – temas sobre os quais falarei mais adiante -.  Por outro lado, teses 

sobre a epilepsia não necessariamente abordam esses dois temas de maneira direta, sendo 

os pequenos comentários acerca dos hábitos cotidianos e familiares de grande valor.   

Do ponto de vista teórico, utilizo o conceito de norma proposto por Michel 

Foucault, e apropriado por Jurandir Freire Costa em seu livro Ordem Médica e Norma 

Familiar.  A norma é diferente da lei. Ela não pune, mas se utiliza de dispositivos para 

que a família aceite e use novos hábitos, comportamentos e idéias.  Não é através de 

proposições de leis, como a encontrada na tese Prophylaxia de Molestias Mentaes e 
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Assistência à Alienados no Brazil,, do médico Aurelio Domingues de Souza, que os 

médicos conseguem sua maior influência sobre o comportamento familiar, mas sim 

através de pequenos receituários que incidem sobre o cotidiano e que muitas vezes não 

têm relação alguma com a epilepsia.   

As transformações sofridas, no entanto, não devem ser analisadas de maneira 

simplista.  Essa suposta aliança entre médicos e Estado não é uma relação que visa 

simplesmente um intercâmbio de poderes dentro da sociedade.  Todos os agentes sociais 

envolvidos tinham pretensões, projetos e ânsias que os levaram a criticar o antigo 

ordenamento social.  É objetivo do projeto, portanto, olhar para todos esses interesses que 

caracterizavam os médicos do período delimitado, para então entender as diversas 

tentativas de intervenção no corpo social brasileiro, e o que eles entendiam por higienizar  

a sociedade.  A família urbana, por exemplo, passou a ser vista de uma nova forma.  Ela 

não deveria ter uma influência tão grande nas decisões políticas quanto a família 

patriarcal.  Claro que essa outra forma de se entender a família não obteve os resultados 

esperados pelos médicos. Basta lembrar como a República Velha se constituiu  

sustentando-se sobre alianças coronelistas.    Todavia não devemos desprezar a influência 

desse projeto da classe médica na contínua reordenação da sociedade brasileira durante o 

período de transição do Império para a República. 

Essa nova visão não tira a importância da família, mas ao contrário, pode-se dizer 

que, modificando-a, a reafirma.  A família não é mais responsável simplesmente por seu 

brasão e sua propriedade, ela agora é responsável por toda a saúde do país.  Essa 

importância, somada às transformações sociais mencionadas, acaba por colocar um peso 

muito grande nos ombros dos pais, que sempre foram as figuras que respondiam pelo 

bem-estar da família.  Aos poucos estes passam a ser  vistos como incapazes de realizar 

apropriadamente sua função. A falta de conhecimento médico dos pais os faz perder 

autoridade dentro de sua própria família. O médico, agora dono da verdade, conquista um 

respeito antes desconhecido no mundo familiar.  Os médicos passam então a desenvolver, 

por meio de conselhos, formulações científicas e influência na formulação de leis, uma 

tutela familiar.   A família passa a ser ordenada de acordo com princípios da higiene 

familiar desenvolvidos nas academias médicas.  Hábitos, costumes, relações, tudo isso 

passa a ser analisado e a sofrer interferência por parte dos médicos.   



 4 

Como então, a epilepsia pode ser útil para se ler esse projeto de higienização 

social? Como essas idéias se relacionam com o conceito de eugenia, que ganhará força 

no início do século XX? De que maneira a “tutela familiar” se relaciona com as famílias 

brasileiras, que são, inclusive socialmente, diferentes entre si?   

O discurso desses médicos está principalmente voltado, a meu ver, para as 

famílias da boa sociedade.  Talvez pelo interesse do Estado, que tem nestas famílias, e 

não em famílias  populares, um obstáculo para a consolidação de seu poder.  As famílias 

de escravos, ou das pessoas livres e pobres eram dependentes de algum patriarca, e era 

através dessa dependência que elas se identificavam e eram identificadas socialmente.  À 

medida que esse sistema era substituído nos discursos e práticas, os agregados ao núcleo 

da família patriarcal foram postos em segundo plano pelo pensamento científico.  O 

projeto de família nuclear foi direcionado prioritariamente ao patriarca e aos membros da 

família com quem possuía uma relação direta, ou seja, esposa e filhos.   

Pode-se verificar então, nesse processo de reordenação familiar, uma 

diferenciação entre dois grupos sociais que gerou fortes conseqüências.  Um primeiro 

grupo aparece no pensamento médico como  o núcleo da família moderna, faz parte da 

boa sociedade, e é a quem a tutela se dirige.  O projeto de ordenação das famílias da boa 

sociedade não foi concretizado da maneira idealizada.  Estas mantiveram traços 

importantes da família patriarcal, mesmo durante a República Velha.  Mas essa visão 

médica é importante para se entender as atitudes do Estado em relação aos epiléticos.  A 

tutela familiar é o tratamento mais adequado à boa sociedade.  Um médico irá 

acompanhar a família, tornar-se seu conselheiro, e irá aos poucos, com sua autoridade e 

conhecimento, mudar práticas, valores e hábitos daquela família.  Esta é uma 

interferência de caráter normativo.  Por outro lado, em relação ao segundo grupo, 

formado pelos pobres da cidade, a ação médica assume outras formas.  Se o doente de 

epilepsia não for considerado pelo Estado e pelos médicos como parte de uma família 

capaz de assumir o encargo de retirá-lo das ruas, ele estará sujeito a tratamentos de 

caráter punitivo.  Nesse caso, a tentativa não é de ordenação familiar, e sim de ordenação 

das ruas, que foi, e talvez seja até hoje, uma constante preocupação da elite brasileira.  A 

interferência, portanto, será uma responsabilidade do Estado, e não do médico – mesmo 

que este a legitime e opine sobre o modo como deverá ser feita a intervenção.   
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A epilepsia é portanto uma doença que provoca dois diferentes problemas, 

dependendo da posição social do portador.  Pobres e ricos portadores de epilepsia são 

vistos e tematizados nas teses médicas como manifestações de degenerescência física e 

moral.  No entanto, caso pertença à boa sociedade, o cuidado do doente é entregue à 

família, que se encarregará de subtraí-lo ao convívio social e será, para tanto, assessorada 

pelo médico, que oferecerá os elementos disponíveis para o controle (ou o ocultamento) 

das crises, e, através de sua presença junto ao doente, atuará no sentido do ordenamento 

familiar e, em conseqüência, do corpo social. Caso o doente pertença a uma família 

pobre, ele atrapalha o ordenamento do espaço público, das ruas, e portanto deve ser 

retirado e  institucionalizado.  Tratamentos diferenciados para problemas diferentes, 

causados pela mesma doença.   

MUITO OBRIGADO. 

 


