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A análise das práticas de exclusão do convívio social dos portadores de epilepsia 

praticada por médicos e famílias, em graus e por procedimentos diferentes, possui uma 

vertente que pode ser compreendida através de projetos arquitetônicos de instituições 

voltadas - exclusivamente ou não - para o confinamento desses doentes. A construção de 

colônias e hospícios era tida como uma solução e refletia a tentativa de afirmação da 

ciência diante do desconhecimento das causas da epilepsia, que era incluída no rol das 

nevroses associadas à loucura. 

 Este movimento de exclusão dos portadores de epilepsia pode ser considerado 

uma permanência de tempos passados, mais especificamente do período medieval, 

quando eram considerados como possuídos pelo demônio. A exclusão se perpetuou 

embora no século XIX o portador de epilepsia já não fosse considerado um endemoniado  

em uma sociedade que pretendia pautar-se pelos preceitos da racionalidade. 

A idéia central desenvolvida nesta pesquisa é proveniente de uma observação 

feita por Michel de Foucault, que afirma que os valores e imagens aderidos a um doente e 

produzidos pela sociedade se mantêm mais ao longo do tempo  do que a própria doença. 

A demonização marcou a imagem e as representações sobre a doença e seus portadores.e, 

se numa sociedade presidida pela fé no sobrenatural assume determinadas formas, numa 

sociedade que cultua a ciência e na qual o pensamento médico assume grande 

importância social, assumirá outras formas.  

Segundo Jacques Le Goff a sociedade medieval tem como uma de suas 

características a busca pela ordem e o equilíbrio, centrados na idéia de uma cristandade 

fechada. É uma sociedade na qual os que não se encaixam dentro de um certo padrão de 

comportamento presidido por valores da virtude estão do lado do pecado. Desta maneira 

é construído um imaginário do marginalizado para que a exclusão se realizasse e a 

doença, um sinal da presença do pecado, fosse considerada um castigo ou uma provação. 
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No caso dos epiléticos, as manifestações dramáticas da crise conduzem a uma fácil 

associação com a possessão demoníaca.  A desordem evitada pela sociedade medieval 

continuará, com novos conteúdos, sendo alvo de aversão da sociedade do século XIX, 

contudo já não é o demônio que ameaça a ordem e sim tudo aquilo e todos aqueles que 

ameaçam a ordem social e, entre eles, o portador de epilepsia, que, em caso de crise, 

perturba com seu corpo desordenado a ordem das ruas e chegará a ser visto pelo 

pensamento médico como um criminoso nato, como o mostra o trabalho de Maria 

Aparecida dos Santos, exposto em pôster nessas jornada. O mal não é mais incorporado, 

o doente é o próprio mal e, assim, a sua exclusão se legitima.  

Essa hipótese pode ser comprovada pela análise das teses médicas do período 

delimitado pelo projeto de pesquisa. A existência de uma sinonímia, em que é corrente a 

citação da expressão morbus demoniacus, assim como a menção de que uma crise 

epilética  parece uma possessão são indícios da permanência de uma representação do 

epilético que o demoniza, ainda que sob as formas da terminologia científica. Entretanto, 

a epilepsia não estava ligada somente ao mal, mas também à punição. As teses médicas 

estudadas parecem indicar, sob a roupagem científica moderna, uma proximidade entre o 

mal – no caso a epilepsia – e a idéia de punição por um desvio moral. 

Através do exame mais detalhado das teses percebe-se uma ligação essencial feita 

pelos médicos entre epilepsia e moral. Uma conseqüência da epilepsia seria a 

degeneração moral e intelectual que provocaria uma modificação progressiva do caráter 

do indivíduo, culminando em uma alienação irreversível. Segundo o médico Estevão 

Ribeiro de Rezende, autor de uma tese defendida em 1872, o portador de epilepsia estava 

“condenado a uma verdadeira morte moral”. Isto porque, para ele, os homens transmitem 

a seus descendentes tanto aspectos físicos quanto morais, e o epilético deveria, por um 

lado, ser excluído do convívio social e, por outro, ser impedido de casar-se e ter filhos.  A 

partir dessas considerações pode-se dizer que a desordem interna referente às esferas 

moral e intelectual reflete uma desordem externa, corporal,  que afeta diretamente o 

convívio social. A exclusão dos portadores de epilepsia do convívio social  tem neste 

argumento sua justificação. Um exemplo disto está na necessidade de separar a epilepsia 

da histeria, doenças constantemente confundidas no pensamento médico da época, como 

um meio de promover o bem da humanidade, das famílias e da ordem pública. Isto 
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porque a epilepsia, tida como uma complicação da histeria (histeria epileptiforme) 

produziria uma alienação irreversível, ou seja, a epilepsia era considerada o fator 

degenerativo.  

Hospícios e colônias, através da autoridade e do poder concedidos pela ciência, 

abrigavam os portadores de epilepsia muitas vezes junto com os considerados alienados 

em construções planejadas de acordo com o modelo europeu. Os mais abastados 

mantinham o doente de epilepsia dentro de casa aos cuidados do médico da família, e os 

mais pobres deveriam ser assistidos pelo Estado, vale dizer, estariam sujeitos à sua 

intervenção direta. Juliano Moreira, um dos mais famosos médicos do período, em artigo 

publicado no periódico Arquivos Brazileiros de Psyquiatria em 1905 ilustra bem este 

pensamento ao remeter-se a um passado colonial que é identificada com o atraso para 

argumentar em favor das colônias para epiléticos e afirmar que (cito): 

 “Através de todo o período colonial, os alienados, os idiotas, os  imbecis foram 

tratados de acordo com as suas posses. Os abastados, se relativamente 

tranquilos, 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, tranquilos, 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 “.
1
  

Ao defender a criação de uma colônia que cuide especificamente dos epiléticos, 

Juliano Moreira descreve a diferença entre o tratamento dos mais ricos e dos mais pobres 

e também recorre à idéia de exorcismos, como algo ultrapassado que tira a oportunidade 

                                                 
1 Juliano Moreira. "Memórias do Dr. Juliano Moreira". Arquivos Brazileiros de Psyquiatria, n° 1, 
1907. 
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de cura destes indivíduos. Em seu artigo Assistência aos epiléticos – Colônia para eles, 

recorre ao governo para zelar pelo bem estar social, pois desta maneira garantiria o que 

qualifica como “o aumento do grau de cultura moral do povo”. Também menciona como 

deve ser a estrutura de uma colônia, claramente influenciado pelos modelos europeus. O 

modelo proposto por Juliano Moreira e os modelos europeus possuem os mesmos 

pressupostos, como terreno próximo a uma cidade, mas não inserido no meio urbano, 

separação entre homens e mulheres, crianças, os mais agitados e os mais perigosos e 

existência de oficinas de trabalho, cuja função terapêutica é constantemente reafirmada 

pelos médicos em um momento que a sociedade procura construir uma ética positiva do 

trabalho. Portanto, não bastava a exclusão do meio social, o portador de epilepsia também 

estava sujeito a hierarquias e segregações presentes na própria instituição de internação 

Neste mesmo artigo, o autor defende o trabalho como um elemento moralizador e ótimo 

meio de disciplinar o portador de epilepsia. Também afirma que a ilusão da liberdade é 

essencial, assim como Jacobi, psiquiatra alemão, em On the construction and 

management of Hospitals for the Insane de 1841, que recomenda o asilo em um lugar na 

altura entre 150 e 250 pés para que a vista do campo e o clima suave permitam que os 

pacientes estendam a sua vista além dos limites do hospício, para que não sejam 

facilmente lembrados de seu encarceramento e de “outras misérias”. 

 Bem antes de Juliano Moreira a sociedade médica defendia a criação de unidades 

definidas por padrões científicos para o tratamento para cada doença. A Santa Casa de 

Misericórdia do Rio de Janeiro foi o primeiro hospital a realizar esta inovação com 

relação aos chamados alienados. O Hospício de D. Pedro II, anexo à Santa Casa, abriu 

suas portas em 1852 com um projeto de construção do tenente-coronel José Domingos 

Monteiro. Construído junto ao mar e afastado do centro da cidade, obedecia ao 

pressuposto de uma visão paisagística que disfarçava o enclausuramento. Também 

adotava a separação entre os sexos, crianças, os mais agitados, os convalescentes e os 

considerados “alienados epiléticos”, de acordo com a regulamentação de 1839 adotada 

pela França, em uma evidente influência do modelo europeu de construção.  

Júlio Segawa descreve assim o Hospício D. Pedro II no livro Psiquiatria, loucura e arte, 

publicado em 2002: 
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“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”.
2
  

Com pátios internos totalmente fechados e a capela situada no centro, sua planta  

com corredores que saem do ponto central e conectados formando grandes quadrados 

interligados aproxima-se ao padrão de planta radial. A arquitetura deixa patente uma 

organização hierarquizada e evidencia a existência de uma segregação não só entre a 

sociedade e os excluídos, mas também entre os próprios internos. 

O desejo de exclusão daqueles que perturbam de alguma forma a ordem está 

presente em toda a sociedade, e, nela, nas famílias e também nos médicos, entretanto a 

força do discurso médico impregnado pela credibilidade científica é muito particular. Os 

médicos exigem providências para que o Estado concretize a construção de instituições 

que possam abrigar, e portanto segregar da sociedade, aqueles que não se enquadram nas 

regras sociais e causam a desordem. . Mas, no caso dos portadores de epilepsia, o fator 

complicador se revela na natureza da doença cujas causas são desconhecidas  e que atinge 

a qualquer estrato da sociedade.  Talvez por essa razão as colônias específicas para 

epiléticos não tenham sido construídas pelo Estado brasileiro.   Estudar esses projetos e 

as discussões médicas sobre a epilepsia e o tratamento dos portadores da doença é uma 

das formas de perceber, por um lado, as relações entre o pensamento médico e as 

questões da ordenação da sociedade e, por outro, de que formas os epiléticos, já não mais 

associados aos melefícios do demônio, continuam a ser identificados com o grande mal  

de que são portadores. 

                                                 
2 Hugo Segawa. “A Rebelião”. In: Psiquiatria, loucura e arte.São Paulo: EDUSP,  2002. 


