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Ciência e Preconceito. 
Práticas de Exclusão dos Portadores de 

Epilepsia na Sociedade Brasileira do Século XIX.



“Através de todo o período colonial, os alienados, os 
idiotas, os  imbecis foram tratados de acordo com as suas 
posses. Os abastados, se relativamente tranqüilos, eram 
tratados em domicílio e às vezes enviados à Europa, 
quando as condições físicas do doente o permitiam, e aos 
parentes por si mesmos ou por conselho médico se 
afigurava eficaz a viagem. Se agitados, punham-nos em 
algum cômodo separado, soltos ou amarrados, conforme a 
intensidade da agitação. Os mentecaptos pobres, 
tranqüilos, vagueavam pelas cidades, aldeias ou pelos 
campos, entregues às chufas da garotada, mal nutridos 
pela caridade pública. Os agitados eram recolhidos às 
cadeias, onde barbaramente amarrados e piormente 
alimentados muitos faleceram mais ou menos 
rapidamente. A terapêutica de então era a de sangrias e 
sedenhos, quando não de exorcismos católicos ou 
fetichistas. Escusado é dizer que os curandeiros e 
ervanários tinham também suas beberagens mais ou 
menos desagradáveis com que prometiam sarar os 
enfermos”.
Juliano MOREIRA. "Memórias do Dr. Juliano Moreira". IN Arquivos Brazileiros

de  Psyquiatria, n° 1.  Rio de Janeiro, 1907.



“A edificação, em dois pavimentos, tinha o seu eixo 
de simetria marcado pela capela, que delimitava a 
fronteira entre a ala ocupada pelos homens e pelas 
mulheres, cada qual abrigando uma organização 
interna hierarquizada: primeira classe com quartos 
individuais, segunda classe com quartos 
compartilhados e terceira classe com indigentes e 
enfermarias gerais para quinze pessoas; divisão por 
categoria de pensionistas, internos tranqüilos, 
agitados, indigentes, limpos, imundos e afetados por 
moléstias contagiosas – conforme rezavam os 
estatutos do hospício. Ordenação disciplinar, 
compartimentação em inúmeros cubículos em 
comunicação mediante longos corredores, 
contornando pátios internos à maneira de celas 
conventuais – referências espaciais marcantes em 
toda a arquitetura hospitalar até o fim do século 
XIX”.

Hugo SEGAWA. “A Rebelião”. IN: Psiquiatria, loucura e arte. 
São Paulo: EDUSP,  2002.
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