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Juliano Moreira, em 1905, mostra uma dualidade no 
tratamento destinado aos doentes de epilepsia, baseada 
em suas respectivas posições sociais

“É claro, repito, que os comiciais em boas condições de fortuna 
desnecessitam as mais das vezes de que o Estado ou a beneficência 
particular os amparem.  Atravessam por vezes a existência sem que tenham 
tido na rua ou na convivência pública uma só de suas crises.  Os outros, os 
pobres, precisam de assistência a fim de que não vão cair no alcoolismo e no 
crime.”.                                                      

Juliano Moreira, 1905

A medicina se constitui a partir do mundo da Casa, e este lugar social 
restringe, define e molda a atuação dos médicos, contradizendo sua 
proposição de universalidade.

Esta dualidade responde à realidade social brasileira, e aparece de 
maneira explícita no artigo de Juliano Moreira em 1905, mas, por quase 
meio século esteve presente no discurso médico através do silêncio 
das teses e dos limites do saber.

“[...] sentimos apenas vir ainda exprimir 
tantas dúvidas à respeito de uma moléstia, 
que devia estar perfeitamente estudada, 
porque é certamente aquela que mais 
cruelmente flagela a humanidade. [...] 
Embora com pesar, apelemos para Ele.”

Thomaz Pimentel d’Uchôa, 

1873

“Habitação em lugar salubre, clima 
moderado, em casas arejadas e onde o 
asseio seja observado, alimentação sóbria, 
moderada, de fácil digestão, vinho fraco em 
pequena quantidade é permitido, mesmo a 
cerveja, sem haver abuso, banhos quentes 
são proibidos, os frios são considerados 
perigosos por alguns, os mornos são 
vantajosos,[...]”

José Necesio Tavares, 1877
O discurso médico-científico ganha relevância durante a reconstrução 
da ordem social e política brasileira no momento de transição entre o 
Império e a República.  É importante, neste momento principalmente, 
que a medicina consiga controlar os símbolos da desordem social, 
como, entre outros, é a epilepsia.  Assim, o discurso ordenador traça 
limites para os doentes. Por outro lado, a epilepsia impõe limites ao 
discurso ordenador, uma vez que a doença não respeita qualquer 
hierarquia social.


