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A doença, por se tratar de um fato social3, desperta sentimentos contraditórios e 

experiências desgastantes. Segregação, angústia, desespero, medo da morte, esperança de 

saúde, desejo de se curar. A sífilis4, por ser uma doença venérea, mobilizou fortes reações 

                                                           

1  Graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), mestrando em História pelo 

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande (PPGH/UFCG) 

na linha III de História Cultural das Práticas Educativas, onde desenvolve a pesquisa intitulada: 

“Educação pela saúde: os discursos higiênicos no combate à sífilis na Paraíba (1921-1942)” com 

orientação do Prof. Dr. Azemar dos Santos Soares Júnior. 

2  Graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), mestre em História pela 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e doutor em Educação pela Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). Atualmente é professor do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo do Centro de 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). É Professor colaborador do 

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 

3  Para mais informações acerca da discussão sobre a doença enquanto fato social e como objeto de estudo 

do historiador ver: NASCIMENTO, Dilene Raimundo do. As pestes do século XX: a tuberculose e a 

AIDS no Brasil, uma história comparada. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005.  

4  Trata-se de uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria do grupo das 

espiroquetas conhecida como Treponema pallidum. A doença pode ser transmitida por meio de relações 

sexuais sem o uso de preservativo, transfusão ou contato com sangue contaminado e ainda de forma 

congênita. Apresenta diferentes manifestações patológicas, sendo classificada em três estágios ou fases 

(primária secundária e terciária). A gravidade da doença está no fato de que a bactéria pode atingir o 

sangue e ser transportada para órgãos como o cérebro e o coração e levar à morte. Cf.: BRASIL. 
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emocionais durante as primeiras décadas do século XX. As metáforas5 construídas sobre 

esta doença produziam um estigma6 negativo que o enfermo passava a carregar, depreciando-

o socialmente para além do fardo da própria enfermidade. 

 A sífilis estava associada ao pecado e à promiscuidade. Por apresentar como um 

dos sintomas patológicos a presença de feridas por todo o corpo, o sifilítico foi logo 

associado à feiura, lesões, falta de higiene, repugnância. A sua carne, consumida pelo 

treponema, parecia revelar simbolicamente a sua “alma ardendo em decorrência do 

pecado”. Conforme assinala Sérgio Carrara (1996, p. 11), a doença possuía um caráter 

“de estigma da imoralidade de um indivíduo, de uma sociedade, ou de uma época”, e, ao 

que parece encontrou sua “fundamentação científica nos fenômenos de irritação e de 

inflamação” que de maneira simbólica materializava, no organismo, o ardor em que se 

consumia a alma: “o descontrole e o excesso, percebidos na conduta sexual” 

(CARRARA, 1996, p. 11). 

Uma das mil máscaras da sífilis, também conhecida como lues venérea7, e uma 

das mais assustadoras, é o seu caráter hereditário. A doença pode ser transmitida de forma 

congênita da mãe para a sua prole, durante a gestação ou no parto. Este aspecto, em 

específico, tornou a enfermidade um “problema alarmante”, nas palavras do sifilógrafo 

brasileiro Eduardo Rabello (1875 – 1940), que já em 1918 chamava atenção para a 

obliteração das gerações futuras, devido aos efeitos da hereditariedade mórbida 

(CARRARA, 1996).  

Sérgio Carrara (1996) é categórico ao afirmar que não tem dúvida em relação a 

ter sido esta característica hereditária “a que mais singularizou a sífilis perante todas as 

                                                           
Ministério da Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/AIDS e das 

Hepatites Virais. Sífilis. Brasília, DF, 2018.  

5  Comungamos com Susan Sontag (2007, p. 81) o sentido de metáfora a partir da mais antiga e sucinta 

definição que a autora tem conhecimento, que é a de Aristóteles, em sua Poética (1456). “A metáfora”, 

escreveu Aristóteles, “consiste em dar a uma coisa o nome de outra”. Dizer que uma coisa é ou parece 

ser outra que não ela mesma é uma operação mental tão antiga quanto a filosofia e a poesia, e é a origem 

da maioria dos tipos de saber – inclusive o científico – e de expressividade. Cf. SONTAG, Susan. 

Doença como metáfora. Aids e suas metáforas. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

6  Por estigma estaremos compreendendo o termo a partir da conceituação usada por Erving Goffman 

(2013) como “referência a um atributo profundamente depreciativo”. Cf. GOFFMAN, Erving. Estigma. 

Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada; Tradução de Márcia B. de Mello Leite Nunes, 4 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

7  O termo lues é derivado do latim e significa praga ou epidemia. Por ser considerado uma praga sexual, 

posto que enquanto sua forma de transmissão não era conhecida, os sintomas mais observados eram nos 

órgãos genitais (Cf. BATISTA, 2017).  
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outras doenças infecciosas” (CARRARA, 1996, p. 49). Este autor sustenta que a 

importância social desta doença no século passado se deve ao modo sífilis e 

hereditariedade se articularam em fins do século XX. A enfermidade transformou-se em 

problema venéreo, fator que se deveu, em larga medida, ao fato de ela ter se tornado a 

morbidade de grupos consanguíneos “da família, da estirpe, da raça ou da espécie, um 

capítulo fundamental da reflexão sobre a hereditariedade mórbida, que, desde meados do 

século XIX, girava em torno da noção de degeneração da espécie humana” (CARRARA, 

1996, p. 49-50, grifos do original). 

A edição de nº 28 do dia 15 de junho de 1922 da revista Era Nova, um folhetim 

literário e noticioso de periodicidade quinzenal que era editado pela Imprensa Oficial do 

Estado da Paraíba, já alertava para os aspectos “monstruosos” provocados pela origem 

mórbida dos degenerados de precedência sifilítica. Narrou em suas páginas da seguinte 

forma as características de um “heredo-syphilis”: “Muitas deformidades physicas, 

notadamente, na parte superior do corpo e merecendo especial attenção os estigmas 

faciaes, destacando-se dentre elles, em primeira linha, os dos maxilares e arcadas 

dentarias, são flagrantes indícios de syphilis hereditária”.8 

Diante destes aspectos da lues venérea, a doença figurou para o discurso médicos 

durante as primeiras décadas do século XX como uma ameaça à família, o cerne do 

ideário de nação que, sob a égide da ordem e do progresso, se pretendia erigir no Brasil. 

O discurso médico-higienista nas páginas da imprensa paraibana não poderia deixar de 

se pronunciar. Os profissionais da ciência hipocrática logo se apressaram em publicar 

falas de combate. Associando a sífilis com a tuberculose e o alcoolismo, identificavam a 

tríade nefasta que prejudicava a prole pela hereditariedade mórbida e prejudicavam 

“terrivelmente a vida da infância os quaes urge defendel-a”9.   

Não podemos tratar sobre os discursos envolvendo a infância sifilítica na 

Paraíba, sem antes situarmos o debate em torno da questão do saneamento no cenário 

nacional, sobretudo, quando consideramos que as políticas de saúde pública, incluindo a 

da sífilis, foram pensadas no início da década de 1920 e tributárias da campanha pelo 

                                                           
8  Era Nova, n. 28, 01 jun. 1922, Os heredo-syphilis; syphilis dos inocentes. 

9  Era Nova, n. 113, 01 out. 1921. Instituto de Proteção e Assistência á Infância. 
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saneamento. Neste sentido, traçaremos de forma breve um panorama acerca das 

discussões sobre higiene no Brasil durante o referido período.  

A contribuição da historiadora Gisele Sanglard (2005) vem corroborar para a 

nossa argumentação neste trabalho, auxiliando a compreender, em um cenário mais 

amplo, o movimento sanitarista brasileiro. A autora chama a atenção para o fato de que o 

movimento sanitarista e o seu discurso não foram invenções da segunda década do século 

XX, apenas adquiriram novas feições. Em um segundo momento, que dominou as 

décadas de 1910 e 1920, houve uma mudança na ênfase dada as ações do movimento 

sanitarista. Estas passaram da capital para o sertão, sendo inspirada no ideal de construção 

da nação. Assim, para os sanitaristas, “integrar o homem do interior à nação que se 

pretendia construir significava eliminar o que o desqualificava: as doenças” 

(SANGLARD, 2005, p. 121). 

Isto se deu por um fator muito preponderante nas questões de higiene: a 

expedição dos médicos de Manguinhos. No ano de 1912 o médico sanitarista mineiro 

Belisário Penna (1868 – 1939) e o cientista soteropolitano Arthur Neiva (1880 – 1943) 

comandaram uma expedição científica, promovida pelo Instituto Oswaldo Cruz, que 

possuía o intuito de conhecer e mapear o quadro nosológico do norte da Bahia, sudoeste 

de Pernambuco, sul do Piauí e de Goiás de norte a sul. Durante sete meses, entre abril e 

outubro de 1912, os dois médicos percorreram os território supracitados, durante sua 

expedição estudaram fauna, flora, geografia, condições de vida e história das localidades 

pelas quais transpuseram Brasil à dentro (SÁ, 2009).  

O relatório da expedição científica fora somente publicado em 1916, 

constituindo-se como um diagnóstico do quadro sanitário e social do Brasil, desenhando 

a imagem de um país cujo maior obstáculo para o seu desenvolvimento seriam as doenças 

que acometiam sua população. Doentes, fatigados e cansados por terríveis flagelos, como 

os brasileiros teriam forças para trabalhar e erguer uma nação desenvolvida? Urgia a 

necessidade de higienizar o Brasil, pois que, para usar as palavras do médico sanitarista 

Miguel Pereira (1871 – 1918), em palestra proferida na Faculdade de Medicina do Rio 

de Janeiro em outubro de 1916, o país era “um imenso hospital”.  

Como tributária desse contexto das campanhas pelo saneamento para higienizar 

a nação brasileira, a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), no 

ano de 1919 durante a gestão do paraibano Epitácio Pessoa na presidência da República, 

inaugurou o que se poderia definir em termos de uma “ruptura”, ao menos em relação ao 
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trato de “saúde pública” pela política nacional. É o que nos afirmam o historiador 

Iranilson Oliveira e outros autores (2012), sobre a institucionalização deste órgão 

governamental, pois segundo os autores, demonstrou um novo interesse do Estado como 

uma prática política que pode ser definida “por uma ação sistematizada para a saúde, 

efetivada a partir do emprego de uma medicina social urbana, sendo a questão da higiene 

pública compreendida como uma de suas mais caras preocupações” (OLIVEIRA; et al., 

2012, p. 2).  

A sua atuação esteve baseada na regulamentação dos serviços de saúde pública, 

bem como na centralização da sua gestão no âmbito estatal. Com base no Decreto n. 3.987 

de 2 de janeiro de 1920, que dispunha sobre a organização dos serviços de saúde pública 

na República, e no Decreto 14.354 de 15 de setembro de 1920, que se referia à aprovação 

de um regulamento para o recém-criado DNSP. Conforme explica Araújo (2016):  

Em mensagem enviada ao Congresso Nacional em maio de 1920, 

Epitácio Pessoa, em consonância com o diagnóstico dos males do Brasil 

feito pelos sanitaristas e, principalmente, convicto da necessidade de 

reforma sanitária, justifica a atuação do governo neste setor com a 

criação do Departamento Nacional de Saúde (D.N.S.P), subordinado ao 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores, sob o Decreto n. 3.987 de 

2 de janeiro de 1920 (ARAÚJO, 2016, p. 241).  

 

De que maneira esses serviços de saúde pública chegaram à Paraíba? É 

dialogando com a historiadora Silvera Araújo (2016), que vamos perceber neste estado, 

que a repercussão das campanhas pelo saneamento da década de 1920 e das políticas de 

saúde lançadas pelo governo federal se fizeram presentes com a criação da Comissão de 

Saneamento e Profilaxia Rural da Paraíba (CSPRP)10. Segundo a autora, este momento 

sinalizou o processo de expansão da autoridade pública na sociedade através do processo 

de institucionalização dos serviços de saúde, ficou evidenciado pela presença da 

instituição em diversas localidades com o seu corpo de funcionários, que ditavam normas 

e aplicavam métodos de cura e profilaxia das doenças. No entanto, as ações da CSPRP 

eram ainda muito limitadas em termos de abrangência e regularidade dos serviços 

(ARAÚJO, 2016).  

                                                           
10  O Decreto n. 3.987 de 2 de janeiro de 1920, que criara o DNSP, estabeleceu, em seu art. 9, duas fórmulas 

de custeio dos acordos entre estados e União. No caso da Paraíba, o acordo com a Federação ficou 

estabelecido por meio da segunda fórmula, em que, caso os estados não dispusessem desses recursos, 

poderiam contratar os serviços federais, com a condição de pagar o referido valor em prestações anuais 

por um período a ser estipulado (Cf. ARAÚJO, 2016).  
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Em sua tese sobre as instituições de saúde pública na Paraíba, Araújo (2016) 

percebe que além da expansão geográfica dos serviços, houve também um aumento no 

número de doenças a serem tratadas e combatidas pelo Serviço de Profilaxia Rural. A 

autora destaca, principalmente, a sífilis e outras doenças venéreas, a lepra e a tuberculose. 

Muito embora a ação de combate prioritária fosse às endemias rurais, o Decreto n. 14.354 

de 15 de julho de 1920, “criou a Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das Doenças 

Venéreas, estabeleceu que suas atribuições básicas seriam executadas no Distrito Federal 

e no Território do Acre” (ARAÚJO, 2016, p. 246).  

Com efeito, Ricardo dos Santos Batista (2017) esclarece como a sífilis, doença 

que entre fins do século XIX e início do XX foi alvo das autoridades sanitárias em 

decorrência do seu pretenso caráter hereditário, passou a ser combatida pela recém-criada 

Inspetoria de Profilaxia da Lepra e Doenças Venéreas (IPLVD). O autor afirma que as 

ações desta instituição foram norteadas por uma proposta específica11, guiada pelo 

sifilógrafo Eduardo Rabello e um grupo de médicos ligados ao Instituto Oswaldo Cruz 

(BATISTA, 2017).  

Desta feita, muitos estados brasileiros, como a Paraíba, estabeleceram acordos 

com a União para o desenvolvimento destes serviços sanitários. O Dispensário Anti-

venéreo da Paraíba, foi inaugurado em uma terça-feira ensolarada de 21 de dezembro de 

1921 e teve como diretor o médico Elpídio de Almeida, que era especialista em 

dermatologia. Este serviço, conforme nos relata Araújo (2016), ficou responsável pela 

profilaxia da lepra e tratamento das doenças venéreas, sobretudo, da sífilis.  

As páginas da revista Era Nova, fazendo questão de enaltecer os serviços de 

saúde desenvolvidos CSPR, nos contam que os serviços realizados contra a lepra, a sífilis 

e doenças venéreas era ministrado pelos dispensários: Eduardo Rabello, Ferreira do 

Amaral e pelos dispensários do interior. Para os editores da revista era sabido que a 

“syphilis é, por excellencia, um dos maiores flagellos que tantos males têm causado a 

humanidade”12. 

                                                           
11  Ricardo dos Santos Batista (2017) discute as diretrizes que nortearam a luta antivenérea no Brasil. 

Segundo o autor, a base da profilaxia proposta girava em torno e dois pilares: o da campanha profilática 

e educação higiênica e o tratamento profilático.   

12  Era Nova, n. 63, 01 jun. 1924. As grandes realizações do Serviço de Saneamento Rural na Parahyba 

do Norte: Doenças Venereas, Syphilis e Lepra. 
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Por se tratar uma doença venérea, a sífilis inspirava cuidados “pelos seus meios 

de transmissão” e chamava atenção das autoridades sanitárias na Capital13, “onde o 

meretrício tanto tem se desenvolvido nestes últimos tempos”. Já em 1921, o então 

Presidente do Estado, o sr. Solon de Lucena (1920 – 1924), chamava atenção para a sífilis, 

que era vista como um “mal combatido entre os povos mais adiantados” e tida como a 

“desgraça inevitável da prostituição”14. No que tange ao interior, conta a revista que o 

serviço era executado com o máximo rigor. Devemos, contudo, questionar a informação, 

em decorrência das limitações nas ações de higiene pública que eram desenvolvidas. Nos 

municípios do interior da Paraíba a Profilaxia Rural atuava na difusão de “preceitos e 

conselhos hygienicos entre os inexperientes e incaultos que se contaminam, muita vez, 

por desconhecerem os meios prophylaticos”15. 

Segundo o relato da revista Era Nova, o número de manifestações de lues em 

indivíduos de ambos os sexos era assustador. Até a data da publicação da revista, haviam 

sido matriculados 1.019 doentes no Serviço de Syphilis e Doenças Venéreas. 

Considerando a população da cidade da Parahyba do Norte, que em 1923 girava em torno 

de 53 mil habitantes, e tomando por base os números de doentes matriculados no 

dispensário, aproximadamente 2% da população possuía o treponema em seu sangue. 

Neste sentido, urgia tratar os doentes para proteger a população paraibana da 

degeneração, assim 

Nos dispensários os indivíduos matriculados depois do exame clínico, 

são submetidos a um tratamento completo, obtendo quase sempre uma 

melhora sensível e a cura de lesões de várias naturezas. O tratamento 

dos syphiliticos do dispensário não se limita somente ao emprego de 

uma ou outra série de preparados arsenicaes, de bismutho ou mercúrio: 

vae mais além até o reestabelecimento do doente assegurado pelo 

médico e pela Warsserman.16  

 

Devemos questionar o que nos diz o documento. Em primeiro lugar no que tange 

a real eficácia do tratamento ministrado no dispensário, posto que conforme afirmou 

                                                           
13  A capital paraibana à época se chamava Parahyba do Norte, posteriormente, depois de 1930, passa a ser 

chamar João Pessoa.  

14  Relatório de Presidente de Estado apresentado pelo sr. Dr. Solon Barbosa de Lucena à Assembleia 

Legislativa da Paraíba, 01 set. 1921.  

15  Era Nova, n. 63, 01 jun. 1924. As grandes realizações do Serviço de Saneamento Rural na Parahyba 

do Norte: Doenças Venereas, Syphilis e Lepra. 

16  Era Nova, n. 63, 01 jun. 1924. Idem.  
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Carrara (1996) o tratamento com Neosalvarsan17 nem sempre obtinha sucesso, e 

tampouco o exame que identificava a presença ou não da bactéria no sangue era à prova 

de falhas. É também Sérgio Carrara (1996) e os próprios médicos na Sociedade de 

Medicina e Cirurgia da Paraíba18, posteriormente, que vão colocar em evidência os 

falsos positivos que poderiam ser acusados no exame da reação de Warsserman. Em 

segundo, por se tratar de um periódico mantido por um órgão do governo estadual, se 

deve pôr em suspensão a qualidade do “tratamento completo” a que eram submetidos os 

sifilíticos, tendo em vista o interesse político em enaltecer as realizações dos serviços de 

saúde pública. 

Mas, se aqueles eram dignos dos sentimentos de consideração dos médicos 

paraibanos, outros se apresentavam ainda mais merecedores: eram os “inocentes 

infeccionados”, que eram considerados pelo discurso publicado na Era Nova como 

“vítimas dos seus não menos innocentes progenitores”19. No cuidado e proteção à 

infância, percebemos que os discursos se alinhavam em torno de três instâncias, a saber, 

o casamento, a família e a maternidade.  

O cuidado com o casamento passava, antes de tudo, pelo estado de saúde dos 

casais. Médicos como o paraibano Elpídio de Almeida (1983 – 1971), formado na 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro publicou nas páginas da Era Nova um artigo 

intitulado “Necessidade do exame pre-nupcial”. Nele, o médico revelava a sua 

preocupação e cuidado com as futuras gerações do Brasil, que no seu entendimento, 

passava pelo aperfeiçoamento da raça brasileira. Com efeito, era necessário a observância 

por parte da população da urgente necessidade de regulamentação do matrimônio, 

residindo aí o caráter prescritivo e normativo do discurso médico, que almejava por meio 

de uma educação higiênica conscientizar as famílias paraibanas dos perigos das doenças 

hereditárias. Dizia o médico que 

Mais tarde, quando se cuidar no Brasil do aperfeiçoamento de nossa 

raça, uma das questões primeiro a ser resolvida, deve ser, sem dúvida 

alguma, a da regulamentação do casamento. Grande é o número de 

doenças transmissíveis por herança [...] O congresso deveria votar leis 

                                                           
17  Ou 914, consiste num sal de arsênico desenvolvido na Alemanha pelos médicos Ehrlich e Hirata, menos 

tóxico e mais eficaz que a fórmula anterior – a do Salvarsan ou 606. Era compreendido como uma 

espécie de “bala mágica” que atacaria a bactéria causadora da sífilis.  

18  Nos referimos aqui a um artigo de autoria de Newton Lacerda, médico pernambucano que exerceu 

medicina na Paraíba, intitulado “Ou decifra-me ou te devoro”. In: Medicina. Anno I, n. I, junho de 1932, 

p. 17.  

19  Era Nova, n. 28, 01 jun. 1922, Os heredo-syphilis; syphilis dos inocentes. 
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salvaguardadoras do futuro da nossa raça. Mas não esperemos que ellas 

apareçam. Antes das providências dos nossos legisladores, que, ás mais 

das vezes, chegam demasiadamente tarde, deveríamos trabalhar por 

implantar em nossos costumes a exigencia do exame de sanidade dos 

conjuges como condição imprescindível a realização do casamento.20  

 

Para Elpídio de Almeida, cabia a imprensa “tomar a hombros essa tarefa 

gloriosa”, pois era preciso dizer aos pais todos os dias, que não deveriam assentir no 

casamento de suas filhas sem que o pretendente “exhiba um atestado medico, assegurando 

não soffrer de moléstia contagiosa”. Assim se evitaria que as moças sadias casassem com 

indivíduos no período contagioso da doença, pois que ao invés de gerarem “creanças” 

risonhas e felizes, gerariam “seres degenerados e inúteis”21. 

O discurso e as prescrições do médico paraibano iam de encontro com as ideias 

de um outro médico, Luís Antônio Corte Real, que defendeu em abril de 1921 na 

Faculdade de Medicina do Porto sua tese de doutoramento sob o título de Notas sobre a 

sífilis, na qual defendeu que haveria um período, durante o qual seria necessário a um 

indivíduo não se expor a contrair a sífilis, que segundo o médico lusitano, viria a ser os 

meses que precediam o casamento. Corte Real (1921) chamava especial atenção ainda 

para as despedidas de solteiro dos rapazes, pois constituíam “um grande perigo, cuja 

evidência dispensa a apresentação de quaisquer exemplos” (CORTE REAL, 1921, p. 21). 

Não queremos, contudo, inferir que Elpídio de Almeida teve contato com a obra 

de Corte Real, o que representaria uma circularidade de saberes e de ideias, pois não nos 

é possível fazer tal afirmativa. Todavia, tornamos evidentes as semelhanças entre os 

discursos dos dois médicos, que permitem conjecturar uma certa homogeneidade em 

relação aos saberes e concepções da ciência hipocrática sobre a sífilis. O discurso médico 

sobre o casamento, visando uma educação higiênica, permeava também os anúncios de 

medicamentos, como o do preparado “Elixir 914”. Vejamos:  

  

                                                           
20  Era Nova, n. 03, 01 mai. 1921. A necessidade do exame pre-nupcial. Dr. Elpídio de Almeida. 

21  Era Nova, n. 03, 01 mai. 1921. Idem.  
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No primeiro anúncio temos um apelo de caráter moralizador. Urge a necessidade 

que o sifilítico, sujeito masculino, “tenha pena da sua esposa e filhos”, para que dessa 

forma não degenere sua família ao casar, prejudicando assim a formação da nação. Além 

disto, notamos a presença de dados quantitativos empregados para chamar atenção de 

quem porventura viesse a consumir esse anúncio como, por exemplo, em relação à taxa 

de mortalidade infantil e ao número de abortos que seriam provocados pela sífilis. 

Também chama atenção o caráter sedutor da propagada de “Elixir 914”, que promete ser 

agradável como um licor e livrar o sifilítico de um doloroso tratamento com injeções 

mercuriais ou arsenicais.  

No segundo há a presença da linguagem visual, na qual podemos notar a 

aparência apática e fatigada do homem que está sentado à mesa, provavelmente 

caracterizando um sifilítico. O segundo homem, que está em pé, o alerta: “Não faça isso!”, 

referindo-se, neste caso, ao casamento. O tratamento com o Elixir 914 se propunha a 

evitar que o constrangimento do pretendente de casar-se contaminado pelo treponema da 

sífilis. Com efeito o anúncio também visa educar higienicamente para regenerar a raça, 

chamando atenção nas primeiras linhas do texto para o perigo da lues venérea em 

“destruir gerações” e produzir “filhos degenerados e paralythicos”.  

Em outro trabalho, o historiador Iranilson Oliveira (2003) nos ajuda a 

compreender como a família ocupa o cerne de um projeto de nação pretendido pelo 

discurso higienista. O autor considera que, desde o final do século XIX, o saber médico 

passou a investir no corpo familiar brasileiro, se valendo de técnicas de sujeição como a 

Figura 2: Era Nova, n. 63, 01 jun. 

1924, Anúncio de Elixir 914. 

Figura 1: Era Nova, n. 34, 01 out. 

1922, Anúncio de Elixir 914. 
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disciplina, a vigilância hierárquica entre pais e filhos, marido e mulher, bem como o 

controle das atividades sexuais que eram inerentes a cada gênero. Desta forma, entende 

que “higienizar a família era crucial para defender a ‘civilização’ e construir uma nação 

saudável” (OLIVEIRA, 2003, p. 15).  

Para a mulher restava o papel de procriadora, a maternidade. Segundo Oliveira 

(2003) o “controle do corpo familiar impôs uma supervisão constante do Estado sobre a 

mulher e sobre o seu papel de mãe” (Idem). À figura feminina ficaria legada, portanto, a 

responsabilidade pela educação, higienização e vigilância dos filhos. É possível notar a 

presença forte deste discurso nas páginas da imprensa paraibana.  

Em uma fotografia de um dos dormitórios da maternidade do Instituto de 

Proteção e Assistência à Infância (IPAI)22 da Paraíba é possível perceber que há uma 

mensagem inscrita em letras garrafais, em se pode identificar os seguintes dizeres: “uma 

mãe que não amamenta seu filho é meio mãe”23. Registros como esse, evidenciavam a 

disciplina e vigilância que o poder médico exercia sobre a família, como cuidado com a 

regeneração da raça, e em especial, com a figura materna que haveria de garantir rebentos 

sadios para construir a nação brasileira. O IPAI desempenhara um papel preponderante 

no cuidado da infância nas primeiras décadas do século XX na Paraíba, em específico na 

Capital, conforme relata Araújo (2016): 

A entidade tinha a finalidade de amparar a infância, especialmente a 

desvalida. [...] A instituição estava dividida nas seguintes secções: 

policlínica e maternidade. A policlínica infantil foi um departamento do 

Instituto de Proteção e Assistência à Infância, e nela se receitava toda 

criança desvalida até a idade de 10 anos, fornecendo-lhes, inclusive, os 

medicamentos (ARAÚJO, 2016, p. 126). 

 

A infância precisava ser protegida e cuidada, pois pensada pura e inocente. O 

IPAI tratava de cuidar dos herdeiros sifilíticos e educava as mães na higiene dos filhos na 

tentativa de evitar a propagação desta e outras bactéria. Os “inocentes filhinhos” das mães 

paraibanas deveriam ser alvo também desta educação, pois estava em jogo o futuro das 

                                                           
22  Esta instituição foi fundada em 1 de novembro de 1912, e começou a ter em funcionamento a sua 

primeira secção: a policlínica em 7 de janeiro de 1913 e surgiu com os propósitos de reduzir os índices 

de mortalidade e de proteger a infância que, no período, estavam sem a proteção dos poderes públicos. 

(Cf. ARAÚJO, 2016).  

23  Era Nova, n. 13, 01 out. 1921. O Instituto de Proteção e Assistência á Infância. 
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próximas gerações e com ele a prosperidade de um povo, da raça brasileira. Regenerar a 

raça era preciso.   

Norteadora das questões sobre infância foi a noção de eugenia24. Assear os 

corpos, afastando os males que poderiam debilitar o homem desde a infância, se tornava 

constante nas páginas da imprensa paraibana e ocupou um lugar central dentro da 

medicina brasileira ao longo das décadas de 1920 e 1930. Na Revista de Medicina editada 

pela Sociedade de Medicina e Cirurgia da Paraíba (SMCPB), encontramos que a eugenia 

ou higiene da raça era concebida como o estudo dos “factores determinativos da 

capacidade biologica e psychologica da prole”25. Conforme salienta a pesquisadora Vera 

Regina Beltrão Marques: 

As doenças sexualmente transmissíveis constituíam outro item de 

apelos eugênicos acerca da sexualidade responsável, daquela que se faz 

disciplinadamente, via casamento eugenizado. O discurso acerca da 

castidade e da temperança do sexo encontrara nas doenças sexualmente 

transmissíveis um canal efetivo de acesso à vida do corpo e também da 

espécie (MARQUES, 1994, p. 78).  

 

Importava que os casamentos fossem contraídos por pessoas biologicamente e 

moralmente hábeis para que, desta forma, pudessem ser gerados filhos sadios e assim não 

degenerasse a raça brasileira. Deveria prevalecer a qualidade sobre a quantidade da prole. 

A revista aconselhava às famílias, que gerassem, de preferência, dois filhos pois seria 

mais fácil que um grande número de irmãos não partilhasse do cuidado e do amor dos 

pais, sendo obrigados a diminuírem sucessivamente os excessos com alimentação, 

dividindo entre si brinquedos, meios de instrução e herança. O filho único também não 

era desejável, pois que este seria alvo de atenção e mimos excessivos, criando assim uma 

série de desvios de conduta moral no indivíduo26.  

Por seu turno, a Revista do Ensino revela por meio dos dados da Inspetoria 

Sanitária Escolar publicados em suas páginas, a presença dos herdeiros sifilíticos nas 

escolas paraibanas da década de 1930. Desde a fundação desta entidade a 15 de setembro 

de 1931 até a data em 18 de março de 1932, foram feitas 250 fichas sanitárias dos 

                                                           
24  Francis Galton (1822 – 1911) compreendia por eugenia a ciência que se preocuparia com a melhoria da 

raça humana e, para tanto, procederia à identificação dos seres mais bem dotados física e mentalmente, 

favorecendo seus casamentos (MARQUES, 1994).  

25  Medicina, ano II, n. 4, janeiro de 1933. Neo-malthusianismo, p. 11. 

26  Medicina, ano II, n. 4, janeiro de 1933. Neo-malthusianismo, p. 12. 
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escolares, desses, sete possuíam sífilis27. Em 20 junho de 1932 o boletim do Inspetor 

Médico Escolar, o Dr. Severino Patrício, registrava, dentre as 153 fichas sanitárias, quinze 

pertenciam à “heredo-lues”28. Em março de 1933, das 548 fichas, 30 eram de crianças 

sifilíticas29.  

Esse periódico educacional da Diretoria de Ensino Primário da Paraíba, que era 

editado pela Imprensa Oficial circulou entre 1932 e 1942, e se caracterizava por ser um 

veículo de formação de professores, mediante a abordagem de temas pedagógicos e 

educacionais. Estava na ordem do dia a preocupação para com uma educação de caráter 

sanitário embasada em preceitos higienistas. Assim a tônica das orientações pedagógicas 

veiculadas pela Revista do Ensino despertava a necessidade de um cuidado especial com 

a educação infantil e dava conselhos especiais para os pais:  

É muito importante a ideia exata que seu filho tem com referência ao 

sexo. Responda-lhe franca e honestamente quando ele perguntar de 

onde vem as crianças, e si demonstrar qualquer curiosidade sobre o 

corpo humano. Si mostrar-se evasivo ou construir histórias imaginárias, 

ela não lhe fara mais perguntas, mas conseguirá em outro lugar a 

informação que deseja. Essa informação talvez lhe seja dada de um 

modo deturpado por outra criança ou por um pervertido. Si estiver 

embaraçado para explicar o processo de reprodução e corrigir idéias 

erroneas a esse respeito, consulte o médico da família30.  

 

Percebemos que apesar da sexualidade ser considerada um tabu, era preciso 

naquele momento iniciar um intenso debate acerca do tema e contribuir para uma 

educação da saúde, para a circulação dos saberes médicos e para a instituição de uma 

moral sexual. Do fragmento do documento acima podemos depreender algumas 

considerações importantes. Em primeiro lugar, a figura do médico como o profissional 

responsável pela regeneração da raça brasileira, higiênica e moralmente. Em segundo, a 

educação sanitária deveria começar no lar. Não podemos afirmar a respeito de como foi 

feita a recepção destes discursos pelas famílias paraibanas, mas o que podemos inferir até 

o momento é que se tratavam de famílias abastadas, tendo em vista que poderiam ler, 

assinar a revista e manter um médico particular.  

                                                           
27  Revista do Ensino, Ano I, n. 1, abr. de 1932, Inspetoria Sanitária Escolar, p. 23. 

28  Revista do Ensino, Ano I, n. 2, jul. de 1932, Inspetoria Sanitária Escolar, p. 57. 

29  Revista do Ensino, Ano II, n. 4 e 5, mar. de 1933, Inspetoria Sanitária Escolar, p. 49. 

30  Revista do Ensino, Ano III, n. 10, jul. de 1934, Educação infantil, p. 42.  
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À guisa de conclusão, acreditamos que se fazia necessário educar as crianças nos 

preceitos de uma educação higiênica, pois havia a concepção de uma infância que serviria 

ao futuro. Percebemos também uma intrínseca relação com a eugenia no que que tange 

ao melhoramento da raça, pois através da prevenção e combate de doenças entrelaçava-

se o ideário de uma nação atravessada pela construção de corpos belos, asseados e 

hígidos.  

Os médicos de uma Paraíba acometida pela endemia da sífilis, passavam a 

enxergar na infância instruída “um braço forte na defesa de seu próprio organismo, e 

ademais, levaria consigo o despertador, como sinos aos ouvidos dos pais sobre as lições 

aprendidas na escola” (ARAÚJO, 2018, p. 242). Aquilo que antes ficava preso as páginas 

da imprensa paraibana começavam agora a ganhar o espaço escolar. A Paraíba que se 

pretendia moderna no início do século XX, passou a apostar no higienismo como ponto 

importante na redefinição do corpo e no papel de transformação dos sentidos e das 

sensibilidades. 
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