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As Mil Máscaras da Sífilis

Do Mal Venéreo à Sífilis

Como reconhecia, em meados do século passado, o futuro professor
de higiene da Faculdade de Medicina da Bahia, Claudemiro Cal-
das, a reflexão médica sobre a sífi lis passava então por uma verda-

deira “revolução científica” (Caldas, 1866:56). Iniciada na primeira me-
tade do século XIX, tal “revolução” apenas se consolidaria no começo do
século XX, quando se estabilizam as linhas gerais de um modelo de com-
preensão da doença, que se manteria praticamente inalterado até meados
da década de 40. Envolvendo a própria definição da doença – seu agente
causal, sua sintomatologia, os meios de transmissão, suas conseqüências
orgânicas e sociais, sua evolução epidemiológica e os meios terapêuticos e
profiláticos para abordá-la –, este modelo configurou o discurso e, em
larga medida, justificou as ações que, em seu conjunto, formavam a luta
antivenérea. É em seu âmbito que a sífi lis se transformou no problema
venéreo, ou seja, em uma das mais graves doenças humanas e em uma das
mais sérias ameaças à saúde pública.

Aos olhos dos médicos da passagem do século XIX, o conceito de
sífi lis tinha sido até então um conjunto de sintomas a um só tempo confu-
sos e inespecíficos, cuja etiologia estivera envolta em metafísica, precon-
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Dos poucos trabalhos disponíveis sobre a história da sífilis, dois me pareceram relevantes para
reconstruir em largos traços o que ela teria sido até a chamada “revolução” do século XIX. O
trabalho recente do historiador francês Claude Quétel (Quétel, 1986) tem como virtude trazer
uma minuciosa descrição das diversas teorias vigentes até aquele momento. Muito mais antigo e
menos abrangente, o de Ludwki Fleck (Fleck, 1986[1935]) oferece, entretanto, uma visão mais
sistemática, acompanhada de uma abordagem singular, caracterizada por uma imparcialidade im-
pressionante para quem era, ao mesmo tempo, um cientista envolv ido com o tema (ele era
sifilógrafo) e um pensador original, pioneiro na reflexão sociológica sobre a prática científica.

ceitos e superstições.1 O seu caráter de castigo aos pecados da carne a teria
mantido durante séculos a meio caminho entre a fatalidade natural e o
erro moral, orientando as reações sociais que, sem sucesso, já haviam ten-
tado conjurá-la. Fez mesmo com que, dispensando-se o concurso dos mé-
dicos, fosse comum negar-se aos doentes, culpados por seu mal, qualquer
tipo de auxílio ou cuidado. Ou, quando havia  tratamento, que ele se cons-
tituísse de procedimentos que, por conjugarem inextricavelmente punição
e remédios, pareciam agora injustos e absurdos. Na Europa, até finais do
século XVIII, não nos esqueçamos, eram os hospitais gerais – espaços
onde, segundo Foucault, constatava-se uma “quase identidade entre o gesto
que pune e o gesto que cura” (Foucault, 1978:87) –, que “abrigavam”,
além dos loucos, dos mendigos e dos libertinos, também os venéreos ou
sifilíticos, como então se dizia, transformando-se imperceptivelmente uma
situação doentia em espécie de atributo do sujeito. No Hospital Geral de
Paris, para receberem um tratamento que previa sangrias, banhos, fric-
ções mercuriais, e também confissões, purgações e jejuns, os venéreos so-
mente eram aceitos, segundo decisão de 1679, “sob a condição de se su-
jeitarem à correção, antes de mais nada, e serem chicoteados”  (Foucault,
1978:84). Com o correr do século XIX, esta posição singular da doença
parece tornar-se progressivamente incompreensível do ponto de vista da
lógica; e, do ponto de vista da ética, dificilmente sustentável.

Entretanto, o que para os médicos da passagem do século apresen-
tava-se como um “caos” pré-científico pode ser melhor compreendido atra-
vés de uma abordagem como a de Fleck, menos comprometida com o
cientificismo da passagem do século. Segundo sua análise sócio-histórica,
sífi lis teria sido a denominação de um novo mal, que, sob forma epidêmi-
ca, irrompeu na Europa nos últimos anos do século XV. Desde então,
seus limites conceituais teriam se erigido a partir de quatro princípios
básicos. Quatro níveis de significação que, parece-me, deveriam ser abor-
dados por uma análise que pretendesse compreender plenamente o que
teria sido a sífi lis até o século passado.

No momento mesmo de sua irrupção, a doença teria sido considera-
da pelos cânones do pensamento astrológico como conseqüência direta da
conjunção (no dia 25 de novembro de 1484) de Saturno e Júpiter, na casa
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de Marte, sob o signo de Escorpião, ao qual estariam submetidos os ór-
gãos sexuais. Segundo o historiador Claude Quétel, à época, a explicação
astrológica “era incontestavelmente a explicação que tinha maior número
de adeptos” (Quétel, 1986:42). Para Fleck, ela teria sido fundamental
para fixar o caráter sexual ou venéreo da sífilis como sua primeira differentia
specifica (Fleck, 1986[1935]:47). Tal caráter teria sido reforçado ainda
por explicações apoiadas em doutrinas cristãs, que concorrentemente pas-
saram a ver na doença o castigo divino ao pecado da carne. Além de deter-
minar a reprovação moral que recaía sobre os doentes, este princípio éti-
co-místico de estruturação do conceito – para utilizar  expressão do pró-
prio Fleck – fazia com que, de um lado, toda doença ou afecção que atin-
gisse os órgãos sexuais tendesse a ser indistintamente denominada sífi lis,
ou fosse considerada um de seus sintomas específicos. O caráter ético da
doença (castigo divino) fazia também da trajetória moral do doente ou de
seu modo de vida elementos diagnósticos fundamentais. Inicialmente, como
quase todas as epidemias, a sífilis circunscreveu uma espécie de responsa-
bilidade coletiva (das mercantilistas cidades italianas e de toda uma Euro-
pa em pleno Renascimento). Depois, doença dos libertinos e das prostitu-
tas, teria progressivamente passado a castigo mais individualizado, ao
mesmo tempo em que adquiria feições mais endêmicas.

Segundo Fleck, até o século XIX, na estruturação do conceito de
sífilis, outros três princípios viriam se articular subordinadamente ao prin-
cípio ético-místico dominante: um princípio empírico-terapêutico, um
princípio experimental-patológico  e ,  finalmente,  um princípio
patogênico. Segundo o princípio empírico-terapêutico, devia ser consi-
derada sifilítica toda doença que cedesse à ação do mercúrio, remédio her-
dado da antiga metaloterapia. O princípio experimental-patológico apoia-
va-se em observações clínicas e experiências com inoculação do vírus sifi-
lítico em seres humanos. Tais experimentos ora atestavam, por exemplo, a
diferenciação entre o que hoje chamamos de gonorréia e sífi lis, ora as iden-
tificava. O princípio patogênico supunha que a sífi lis atuasse através da
corrupção do sangue, fazendo com que todas as doenças generalizadas ou
de múltiplos sintomas fossem classificadas como sifilíticas.

Uma análise mais positivista que a de Fleck certamente apontaria a
evolução histórica dos princípios em direção a uma compreensão enfim
científica da doença, construída apenas sobre princípios experimentais e
objetivos. Mas Fleck diz somente que, mantidos por diferentes estratos da
população e oriundos de épocas diversas, tais princípios eram teoricamen-
te incongruentes e se superpunham apenas parcialmente, embora fossem
freqüentemente combinados na prática diagnóstica. Assim, nem todas as
afecções dos órgãos sexuais (como a gonorréia e o cancro mole, por exem-
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plo) eram curáveis pelo mercúrio e nem tudo o que o mercúrio podia curar
teria origem venérea. Tais incongruências explicariam, para Fleck, a notá-
vel instabilidade do conceito, objeto de inúmeras disputas até o século
XIX, quando o princípio ético-místico teria perdido definitivamente suas
prerrogativas. Os médicos teriam podido fazer então da sífi lis aquilo que
ela seria a partir do início do século XX. Sua atuação – segundo a versão
que constroem – teria se dado fundamentalmente no sentido do “desen-
cantamento” da doença, trabalhando para torná-la entidade puramente
natural, problema eminentemente médico, a ser enfrentado científica e
racionalmente. Enfim, uma doença como as outras e, portanto, sob sua
“jurisdição”. Coroava-se assim um processo que, para Quétel, data de fi-
nais do século XVIII, quando a severidade do discurso médico começou a
se atenuar “paralelamente à emergência de um ‘racionalismo não cris-
tão’”, fazendo com que enciclopédias e dicionários médicos passassem a
descrever “apenas a doença” (Quétel, 1986:99).2

Considerado do ponto de vista de seu impacto sobre o conceito de sífi-
lis, esse processo de “desencantamento” comporta várias dimensões.3 Primei-
ramente, com a derrocada do princípio ético-místico e a consolidação do con-
ceito sobre bases experimentais, a antiga e englobadora categoria de mal vené-
reo ou sífilis se esfacela em toda uma série de moléstias distintas. Não é mais
o pecado da carne que lhes dá unidade conceitual. Já na passagem do século,
as antigas disputas que, entre os médicos, opunham os chamados unicistas
aos dualistas e os identistas aos não-identistas haviam sido praticamente ul-
trapassadas e distinguia-se agora uma pluralidade de doenças venéreas: a sífilis
propriamente dita, que à centena de nomes pelos quais já era designada,4 os
médicos ainda agregariam os de lues venérea e avaria; a gonorréia ou blenorragia
e o cancro mole, entre as primeiras a serem “identificadas”.5

Em geral, reconhece-se o médico americano radicado na França,
Philippe Ricord, como espécie de “herói civilizador” na área dos estudos
biomédicos sobre a doença. Área que, como veremos, ganharia na passa-
gem do século uma visibilidade própria, instituindo-se enquanto especia-

Infelizmente, Quétel não esclarece o que entende por "apenas a doença"...
Além do impacto sobre o conceito de sífilis, explorado neste e no capítulo seguinte, este processo de
“desencantamento” atingiu intensamente a atitude social ante a doença, ou o ethos que a cercava,
tendo enormes conseqüências práticas, como se verá sobretudo nos itens A Espécie Humana Sob Ame-
aça, cap. 1, e  Implantação Sifilográfica, cap. 2 deste livro.
Sempre considerada doença do outro, do estrangeiro, entre seus inúmeros nomes, a sífilis  foi também
conhecida como mal-americano, mal-canadense, mal-céltico, mal-de-nápoles ou mal-napolitano, mal-dos-
cristãos, mal-escocês, mal-francês, mal-germânico, mal-ilírico, mal-gálico, mal-polaco, mal-turco, mal-portu-
guês. Ao que parece, no Brasil, até o século XIX, utilizavam-se sobretudo as expressões mal-venéreo e
mal-gálico, ou simplesmente gálico.
A quarta das doenças indubitavelmente reconhecidas como venéreas para o período aqui considerado, o
linfo-granuloma venéreo ou doença de Nicolas-Favre, somente seria identificada em meados do século XX.
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lidade médica sob a designação de sifiligrafia ou, mais comumente,
sifilografia, termo de origem francesa que apareceu impresso pela pri-
meira vez em 1842.  Na primeira metade do século XIX, através de obser-
vações clínicas e experiências com inoculação, teria sido Ricord o respon-
sável pela primeira e mais importante etapa do processo de singularização
da sífi lis perante outras doenças igualmente venéreas, distinguindo-a da
blenorragia. Para tanto, ele erigiu o princípio patológico-experimental como
critério fundamental na construção do conceito. Teria sido ele então o
principal articulador da derrota do velho e “desorientador” raciocínio
identista, nos termos do qual doenças diferentes se misturavam e se en-
gendravam mutuamente. Como dizia o professor Caldas em 1866, a “ve-
lha” teoria fazia com que os médicos acreditassem que “...a infecção sifi-
lítica podia estrear-se, ou com a blenorragia, ou com o cancro simples
(cancro mole) ou com o cancro propriamente dito (cancro duro, sifilítico,
hunteriano, infectante); que a blenorragia, o cancro, o bubão, a balanite,
as placas mucosas, todos acidentes venéreos, enfim, podiam, quer por con-
tato, quer por geração, mútua e promiscuamente, engendrarem-se; que
todos eles podiam ser causas produtoras da sífilis, e, reciprocamente, ser
efeito da infecção constitucional” (Caldas, 1866:91).

Contribuindo para a dissolução da idéia de um mal  vené reo
indiferenciado, Ricord teria dado o primeiro passo para que, progressiva-
mente, a sífi lis viesse a ser diferenciada de outras doenças que, atualmen-
te, não consideramos sequer sexualmente transmissíveis, como certas do-
enças cutâneas – algumas formas de lepra, a sarna, a micose –, a tuberculo-
se da pele, dos ossos e das glândulas, a varíola e, nas zonas tropicais, de
doenças como a leishmaniose e a bouba ou framboesia trópica  (Fleck,
1986[1935]:47-48). Porém, como se verá ainda neste capítulo, se de um
lado o conceito de sífi lis parecia se “estreitar”, de outro, novos sintomas
passavam a lhe ser atribuídos no bojo dessas transformações. No correr
do século, eles seriam organizados em uma trajetória necessária, dando
então aos médicos a impressão de possuírem, como dizia Caldas, um po-
der de predição quase “divinatório” sobre as diversas, nem sempre visíveis,
etapas de progressão do mal no corpo dos doentes (Caldas, 1866:90).

Além disso, ao se desfazer a relação consubstancial que antes unia
sífi lis e pecado, a expressão mal venéreo teria se transformado em conceito
genérico e, como diz Fleck, “sua relação com o coito foi transferida do
plano ético-místico para o plano mecânico” (Fleck, 1986[1935]:64). Era
a forma de transmissão, a mecânica do contágio, que servia agora de prin-
cípio classificatório. Até meados do século XIX, esse “mecânico” pôde
ainda ser compreendido de modo quase literal, pois algumas das idéias
científicas correntes faziam com que a sífi lis não fosse considerada apenas
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sexualmente transmissível (como passou a ser aceito a partir da passa-
gem do século), mas como sendo sexualmente produzida, dadas certas
condições sob as quais se realizava o ato sexual. Nada de espantoso, se
considerarmos que os médicos oitocentistas acreditaram que um número
considerável de malefícios orgânicos podia advir do mau uso da sexualida-
de ou, como preferiam dizer, da função sexual. Como já ressaltou Foucault,
“...não há doença ou distúrbio para os quais o século XIX não tenha ima-
ginado pelo menos uma parte de etiologia sexual. Dos maus hábitos das
crianças às tísicas dos adultos, às apoplexias dos velhos, às doenças ner vo-
sas e às degenerescências da raça, a medicina de então teceu toda uma
rede de causalidade sexual” (Foucault, 1982:64-65).

É bastante conhecida a importância dessa ordem de causalidade na
área da medicina mental e toda a extensa e obsessiva discussão relativa à
masturbação passava pelos perigos da incontinência sexual para as facul-
dades mentais. Herdeiro – ao menos a esse respeito – da antiga tradição
legada pela medicina hipocrática e galênica, o pensamento médico do sé-
culo XIX considerava que o exercício sexual devia ser mantido sob um
estrito regime de raridade.

Os médicos enfatizavam os perigos do abuso sexual, notadamente
para os homens. Segundo pensavam, a repetição do espasmo ner voso que
se seguia à ejaculação, levando ao esgotamento, repercutia sobre todo o
organismo. Ainda mais: a perda contínua do precioso líquido seminal; a
per versão dos sentidos através de seu exercício muito continuado e a exci-
tação da imaginação em busca de um prazer, tanto mais fugidio, quanto
mais se penetrava em suas perigosas delícias, apenas agravavam o quadro
de esgotamento apresentado pelos amantes dos prazeres da carne. Tais idéias
apoiavam-se em antiga tradição médica.  Segundo Foucault,  desde
Hipócrates acredita-se que o “ato sexual arranca do corpo uma substância
que é capaz de transmitir a vida, mas que só a transmite porque ela pró-
pria está ligada a existência do indivíduo e carrega em si uma parte dessa
existência. O ser vivo, ao expulsar seu sêmen, não se limita a evacuar um
humor em excesso: ele se priva de elementos que são de grande valia para
sua própria existência” (Foucault, 1985:118). Até meados do século XX,
os médicos creditaram a esse líquido os mais fantásticos poderes. Em 1902,
por exemplo, o médico brasileiro Pires de Almeida afirmava que “nada é
capaz de levar o indivíduo a maior grau da força do que a continência. A
profusão do esperma prostra, abastarda o corpo e o espírito mais vigoro-
so; para nos convencermos da importância do esperma no organismo e
como, por ele, se esvaem as fontes da vida, basta lembrar o quanto os
eunucos são fracos, covardes, efeminados e estúpidos. Aquela semente
conservada, reabsorvida na economia, nos torna viris, ardentes, ativos,
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destemidos, esforçados e valorosos” (Almeida, 1902:116). Para ele, a ex-
citação sexual constante, sem ejaculação, ativaria sobretudo as faculdades
intelectuais. Vinte anos mais tarde, o obscuro médico Otávio Félix Pedroso
ia mais longe na mesma direção, afirmando que, se os eunucos são menti-
rosos e ladrões, é porque “as mais altas e nobilitantes faculdades intelec-
tuais e morais são obra exclusiva dos testículos” (Pedroso, 1921b:4). Isso
não quer dizer, como se verá, que defendessem a abstinência sexual com-
pleta como prática saudável.

Temos algumas descrições muito vívidas do destino que aguardava o
excessivo sexual, o libertino, que por uma escolha impensada, às vezes uma
fraqueza de caráter, ou pela interveniência de uma outra doença qualquer,
acabava sendo arrastado a uma alienação progressiva, a uma submissão
total ao mal, aos instintos, à loucura e à morte. Em tese apresentada à
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1849, José Thomas de Lima,
futuro professor de Matéria Médica e Terapêutica, dizia ser, naquele mo-
mento, “muito circunscrito” o número dos autores que ainda não haviam
refletido sobre os “funestos resultados que seguem de perto os prazeres do
amor”, dos quais nos oferece uma longa, aterradora, mas interessante des-
crição: “O indivíduo que se entrega aos excessos do coito, ou porque não
tenha chegado ainda a seu completo desenvolvimento, ou porque inteira-
mente desenvolto solicite a seus órgãos as mais extraordinárias excita-
ções, ou porque tenha passado a idade desses prazeres, ou, porque, final-
mente, a fraqueza de sua constituição lhe proíba tais gozos, não tarda a
manifestar as seguintes alterações provenientes dos prolongados e contí-
nuos espasmos que acompanham a terminação do ato venéreo, da grande
quantidade de sangue que nessa ocasião aflue ao pulmão, coração e cére-
bro, ou das enormes perdas que sofre o organismo: respiração dificultosa,
sufocações amiudadas, palpitações freqüentes, aneurismas, rupturas do
coração, hemoptisias, apoplexias fulminantes, digestão laboriosa, alimen-
tos mal elaborados e lançados pela defecação quase no mesmo estado em
que foram ingestos, apetite nulo, a absorção intestinal muito fraca, a
intersticial mui ativa, profunda magreza, dores na parte posterior do ex-
terno, no dorso e entre as espáduas, exalação cutânea aumentada, face
pálida, olhos fundos e ternos, deixando escapar lágrimas involuntárias, as
frontes e as faces cavadas, as asas do nariz e as orelhas secas e frias, vista
enfraquecida, nuvens parecem envolver os olhos diante dos quais volteiam
mil objetos imaginários, ouvido pouco apto a seu exercício funcional e
atormentado por zoadas e tinidos incômodos; tato, gosto e olfato perdi-
dos ou per vertidos,  falta de memória,  idiotismo adquirido, mania,
hipocondria, tremor dos membros, espasmos, convulsões, catalepsia, alte-
rações, cujas terminações são mui comumente fatais” (Lima, 1849:16).
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Desde já, gostaria de ressaltar uma característica do discurso médi-
co, claramente explicitada no texto de Lima, cujas conseqüências serão
importantes para a luta antivenérea. Refiro-me ao fato de, antes de mais
nada, ele especificar claramente em que circunstâncias precisas o excesso
sexual poderia ser fisiologicamente danoso. Assim, segundo parece pensar
o médico, desde que as solicitações sexuais não fossem “extraordinárias”,
estando o indivíduo organicamente maduro e tendo uma constituição for-
te, um exercício sexual regular, ou mesmo ligeiramente excessivo, não
poderia implicar danos maiores. De todo modo o abuso tinha conseqüên-
cias tão amplas e variadas que, diante delas, alguns médicos não hesita-
vam e, como retoricamente se perguntava Lima, raciocinavam: “se o abu-
so dos atos venéreos ocasiona graves desarranjos, que razão haverá para
não admitir-se que um agente morbífico tão poderoso seja uma das causas
da sífilis?” (Idem). Efetivamente, apoiando-se nas teorias fisiológicas de
Broussais e de seus discípulos, vários médicos irão apontar o “abuso dos
atos sexuais” como causa imediata e suficiente dos males venéreos. Al-
guns, como o brasileiro Azambuja, combinavam o tema do contágio ao
da irritação, na classificação desses tipos de males. Para ele, seria funda-
mental, por exemplo, a distinção entre a blenorragia maligna ou sifilítica,
adquirida através do contágio, e a blenorragia benigna, produzida apenas
pela irritação dos órgãos sexuais, geralmente oriunda do “abuso dos pra-
zeres venéreos”, quer fossem solitários ou não.6 Assim, para muitos médi-
cos, até meados do século, eram exclusivamente a “libertinagem, a paixão
muito ardente ou a voluptuosidade sem moderação, as únicas verdadeiras
fontes das afecções sifilíticas” (Idem, 13).

Como se vê, fruto direto de um exercício sexual imoderado, mesmo
sem qualquer intervenção divina, a sífi lis operava ainda como sinal visível,
símbolo natural da conduta moral. O seu caráter de estigma da imorali-
dade de um indivíduo, de uma sociedade, ou de uma época, por algum
tempo parece ter encontrado sua fundamentação científica nos fenôme-
nos da irritação e da inflamação, que, simbolicamente, não deixavam de
materializar, no organismo, o ardor em que se consumia a alma: o des-
controle e o excesso, percebidos na conduta sexual.

Porém, já na segunda metade do século XIX, se há uma relação
“mecânica” entre sífi lis e sexo, é porque as relações sexuais transforma-
ram-se no meio de transmissão por excelência da doença. Encerrava-se

Além da irritação das mucosas produzida durante o ato sexual, também o abuso de substâncias
alimentares excitantes e de bebidas espirituosas, de alguns medicamentos, a introdução de maté-
rias acres e irritantes no canal da uretra, a presença de alguma pedra na bexiga, a falta de asseio
no “aparelho genital” e principalmente a cópula com mulheres menstruadas seriam causas sufici-
entes para o aparecimento de certos “acidentes venéreos”.

6
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assim uma célebre disputa entre contagionistas e não-contagionistas, com
o que não pode deixar de ser considerada uma vitória dos primeiros. Ten-
do recebido na primeira metade do século XIX um certo alento por parte
do fisiologismo, as teorias não-contagionistas foram, entretanto, pratica-
mente descartadas. Assim, não se acreditava mais que a sífi lis pudesse ser
causada pela generalização da irritação das mucosas, produzida por enla-
ces sexuais ardentes demais ou demasiado freqüentes. Evidentemente, na
passagem do século, não se tratava da vitória do antigo contagionismo, em
cujos termos o vírus sifilítico era definido como um veneno, “princípio ex-
tremamente sutil, não sujeito a exames e extremamente contagioso” (Abreu,
1845:3). A teoria bacteriana de Pasteur logo o traduziria para a lingua-
gem dos “infinitamente pequenos”. Dentro dos quadros do pasteurianismo,
o misterioso vírus sif i l ítico tomaria a forma visível de uma bactéria
espiralada, um espiroqueta : o treponema pal l idum ,  identificado por
Schaudinn em 1905. Antes disso, Neisser já havia “descoberto” o agente
causal específico da gonorréia (1879) e Ducrey, o do cancro mole  (1889),
selando definitivamente a separação entre as três doenças venéreas então
conhecidas. Como denominador comum restava apenas o fato de serem
transmitidas predominantemente através das relações sexuais. É impor-
tante lembrar que, se o excesso sexual deixava de ser causa imediata das
doenças venéreas, ele continuaria por outras razões a ser um importante
fator morbífico. Sua importância enquanto fator de degeneração, por exem-
plo, será amplamente explorada e divulgada pelos médicos até meados do
século XX.7

Apesar de o perigo continuar sendo compreendido como espécie de
invasão,  o tema do envenenamento  é  subst itu ído pelo tema do
parasitismo e da infestação. Julgou-se então confirmada a intuição” do
médico italiano Fracastoro, que em 1550 já imaginara o contágio da
moléstia, que teria sido o primeiro a chamar de sífi lis, através da multipli-
cação dentro do organismo de “pequenas coisas vivas e invisíveis” (apud
Quétel, 1986:69). Tais mudanças tiveram impacto decisivo sobre as prá-
ticas terapêuticas utilizadas para tratar a sífi lis, alterando profundamente
seu sentido. Embora o mercúrio vá continuar a ser amplamente emprega-
do até a generalização do uso da penicilina a partir de meados da década
de 40, não se concebe mais sua atuação como meio de induzir o organis-
mo a evacuar o veneno através da intensa diarréia, salivação e sudorese
provocadas pela intoxicação mercurial. Não se tratava mais de expulsar o

Um exemplo da extrordinária pregnância desse tema pode ser encontrado no divulgadíssimo ro-
mance do médico-literato paulista Cláudio de Souza, As mulheres fatais, publicado no Brasil e no
exterior em várias edições ao longo da década de 1930. A ele dediquei uma análise pormenorizada
em trabalho anterior (Carrara, 1992).
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mal do organismo, mas de localizá-lo em seu interior, neutralizá-lo e, se
possível, eliminá-lo. Estamos no alvorecer da moderna quimioterapia, e
um de seus marcos iniciais teria sido justamente o desenvolvimento de um
outro específico para a sífi lis que, introduzido no organismo, teria o poder
de localizar e destruir o treponema. Esta bala mágica, como se dizia gros-
seira e reveladoramente então, era um sal de arsênico altamente tóxico,
desenvolvido na Alemanha pelos médicos Ehrlich e Hirata. Em 1909, foi
apresentado a uma comunidade mundial já bastante sensibilizada pelo perigo
venéreo sob o nome de salvarsan ou 606, para imortalizar o número do
experimento que havia produzido resultados satisfatórios. Alguns anos mais
tarde, a mesma equipe desenvolveria uma versão menos tóxica, que, pelas
mesmas razões anteriores, foi batizada de 914 ou neo-salvarsan.

No âmbito da terapêutica antivenérea, os sais de arsênico foram
recebidos quase do mesmo modo como, posteriormente, o seria a penicili-
na. O conhecido médico brasileiro Afrânio Peixoto chegou mesmo a esbo-
çar um “epitáfio” para a doença, ao escrever em 1913, referindo-se à nova
medicação: “Afastado o charlatanismo interesseiro, que ainda dificulta a
aplicação do tratamento a todos os sifilíticos, a sífilis irá desaparecendo e
acabará com o último sifilítico. Em cinqüenta anos será a redenção da
humanidade de mais um flagelo” (Peixoto, 1913:601). Porém, consistin-
do de aplicações de longas séries de injeções intravenosas durante vários
anos, logo se percebeu que o tratamento com os arsenobenzóis nem sem-
pre curava, embora fizesse com que as lesões contagiantes cicatrizassem
rapidamente. Isso logo imprimiu ao arsênico e, depois dele, ao bismuto
um valor mais profilático do que terapêutico.

Se houve “revolução” nesse período, houve também extraordinárias con-
tinuidades. Além do antigo e quase universal tema da invasão do orga-

nismo por um mal que se transmitia de indivíduo a indivíduo, a nova lingua-
gem científica reelaboraria ainda outros temas clássicos. Entre eles, ressal-
tam-se o da hereditariedade sifilítica e o da universalidade ou ubiqüida-
de do mal. Apesar das restrições por que passa o conceito de sífilis no perío-
do, tais temas não apenas permanecem, como são mais intensamente explo-
rados, permitindo à doença conservar grande parte de seus antigos poderes e
ainda adquirir novos outros. Em larga medida, essas continuidades me pare-
cem relacionadas à manutenção, em meio às tranformações, do mesmo prin-
cípio patogênico, que, como nos informa Fleck, esteve presente na constru-
ção do conceito de sífilis desde o seu “surgimento”. Segundo tal princípio, a
sífilis era uma doença que atuava através do sangue e tinha a capacidade de
alterar todos os fluidos corporais, generalizando-se por todo o organismo.
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Bem antes de o vírus ter “fugido para a região dos fantasmas” e ter
havido sua “substituição por elemento material, visível ao microscópio”
(apud Mello, 1930[1900]:315), como dizia, em 1895, Antonio José Pe-
reira da Silva Araújo – paladino da bacteriologia no Brasil e o nosso pri-
meiro grande especialista em sífi lis –, muito antes, portanto, do desenvol-
vimento de testes de detecção do treponema, assentara-se a idéia de que
uma quantidade extremamente pequena do vírus sifilítico era capaz de al-
terar “todos os fluidos da economia” (Lima, 1849:115). Segundo Fleck,
nessa alteração dos humores, estaria a origem da antiga crença no sangue
corrompido dos sifilíticos (Fleck, 1986[1935]:57). Efetivamente, a idéia
de um comprometimento global do organismo através do sangue parece
ser contemporânea à própria identificação da doença em finais do século
XV e início do século XVI. Já em 1500, o médico espanhol Torella dizia
da sífi lis que, “por sua singular virulência e por sua propriedade de cor-
romper, macula tudo o que toca e tudo transforma em sua própria subs-
tância” (apud Quétel, 1986:23). Em 1504, Cataneus dizia da sífilis, em
seu tratado: “é um estado mórbido que tem por origem uma infecção total
da massa sangüínea produzida por um veneno que os mênstruos contêm”
(apud Quétel, 1986:31). Além do sangue, a doença infectaria o leite ma-
terno, o esperma e, para alguns, até mesmo o suor e a saliva, os quais,
juntamente com o pus das pústulas e feridas, transmitiriam e perpetuari-
am o mal (Abreu, 1845:5). Era por atingir tais fluidos, por corromper o
mais nobre deles, o sangue, que, em sua lenta trajetória no interior do
organismo, a doença adquiria um caráter geral, totalizante ou ubíqüo.
Como veremos, era também por essa mesma razão que a sífi lis detinha o
extraordinário poder de perseverar no tempo.

Certamente, enquanto “doença do sangue”, até o século XIX, a sífi-
lis não era uma doença do líquido que oxigena e alimenta todas as células.
Como sabemos, o sangue era investido simbolicamente de outros extraor-
dinários poderes, princípio de totalização da pessoa humana, que incor-
porava em sua massa viscosa tanto as energias e virtudes físicas quanto
morais. Era símbolo natural onde se expressavam as relações de paren-
tesco e descendência, os vínculos e hierarquias sociais e políticas, as dife-
renças sexuais e o valor relativo de cada sexo. Até bem dentro do século
XIX, muitos acreditavam, como Cataneus, que o mal venéreo provinha do
contato com o sangue menstrual durante o ato sexual. Em 1849, por
exemplo, o médico brasileiro José Thomaz de Lima dizia acreditar ser muito
provável que o sangue menstrual – de “cheiro forte e repugnante” nas
pessoas “pouco asseadas” – “... se decomponha e forneça princípios dele-
térios, suscetíveis de motivar alterações mais ou menos profundas no exercí-
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cio fisiológico dos órgãos uma vez absorvidos e levados à torrente circula-
tória” (Lima, 1849:20). Sangue corrompido e corruptor, os mênstruos
corporificavam o perigo inerente à condição feminina, cujo caráter per-
manentemente impuro, como veremos, continuará, de outras maneiras, a
ser vigorosamente tematizado através da sífi lis.

Como aponta Fleck, “esta alteratio sanguinis era uma expressão muito
popular para  explicar todas as enfermidades generalizadas, mas, enquan-
to para as outras enfermedades foi perdendo força, para a sífilis foi adqui-
rindo um conteúdo cada vez mais rico” (Fleck, 1986[1935]:57). Orien-
tados por esta idéia, em finais do século XIX, os microscópios se voltari-
am para esse fantástico fluido em busca dos sinais da doença. E a antiga
crença no sangue corrompido dos sifilíticos irá se modernizar definitiva-
mente, assumindo feições científicas, quando, em 1906, inaugurando a
moderna sorologia, o médico alemão Wassermann e sua equipe trazem a
público um teste através do qual  se tornava possível detectar as alterações
sangüíneas que a presença do treponema produziria. Recebido com enor-
me entusiasmo pela comunidade médica internacional, até os anos 40, o
teste de Wassermann foi amplamente considerado eficaz para a detecção
da doença. Durante esse período, toda a incongruência entre os resulta-
dos laboratoriais e os clínicos era atribuída, geralmente, ou ao caráter
polimorfo da sífi lis (nem sempre facilmente identificável), ou a erros na
execução do próprio teste.8  Assim, ao abrirem a possibilidade de detecção
direta ou indireta da presença do espiralado parasita no sangue, no líqui-
do céfalo-raquidiano e nas lesões profundas ou epiteliais provocadas pela
doença, as “descobertas” que ocorrem na primeira década do século XX
(a de Schaudinn, em 1905, e a de Wassermann, em 1906) foram os meios
técnicos através dos quais ocorreu definitivamente a unificação de todas
as variadas manifestações sifilíticas em suas diferentes fases.

Como veremos a seguir, esse caráter de ubiqüidade da sífi lis, que se
espalhava por todo o organismo através do sangue, será explorado incan-
savelmente pelos médicos, quando se tratava de demonstrar aos leigos as
terríveis conseqüências do mal no organismo humano. Simultaneamente,

Em sua recente história sobre o teste de Wassermann, Ilana Löwy afirma que “um teste positivo
era considerado – particularmente no período inicial de entusiasmo pelo novo método – não como
algo que pudesse auxiliar o diagnóstico, mas como uma prova infalível de infecção treponêmica”
(Löwy, 1993:19-20). Depois da Segunda Grande Guerra, ao surgirem testes que possibilitavam a
detecção do próprio treponema na corrente sanguínea, verificou-se que o teste de Wassermann
produzia resultados positivos também em face a inúmeras outras doenças e que, para certas popu-
lações, o número de falsos positivos podia ser assombroso. Desse modo, conlui Löwy, “milhares de
pessoas que hoje seriam definidas como falsos positivos foram diagnosticadas como portadoras de
sífilis. Elas sofreram não apenas as conseqüências sociais e psicológicas de um tal diagnóstico –
medo, culpa e opróbrio social –, mas também as conseqüências dos efeitos bastante tóxicos dos
tratamentos em uso” (Idem).

8
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é também através da onipresença atribuída à doença que a sifilografia irá
se posicionar perante outras especialidades médicas, procurando firmar-se
como área de reflexão mais fundamental, oferecendo uma mais nova e
completa inteligibilidade a um número considerável de outros males, tra-
tados por outros especialistas.

Foram talvez tais semelhanças que fizeram com que alguns médicos acreditassem até meados do
século XIX ter a sífi lis se originado de uma transformação da lepra, cuja regressão a Europa
renascentista assistiu no mesmo momento em que via a sífilis se alastrar. Em 1847, o médico
brasileiro Azambuja acredita ser a lepra “tão semelhante à sífilis em seus sintomas que podem
transformarem-se reciprocamente uma na outra.” (Azambuja, 1847:20-23)

Sífilis: Doença Universal

Sífilis, doença de toda a “substância”

Como se v iu ,  espéc ie  de  rei  Midas às avessas ,  de sde  o seu
“surgimento”, a onipresença da doença no organismo por ela afetado já se
expressava visivelmente nas múltiplas manifestações sintomáticas que se
articularam sob uma mesma categoria nosológica. Segundo um médico
brasileiro de meados do século passado, os primeiros observadores da mo-
léstia afirmavam que ela “começava de ordinário por largas pústulas, as
quais manifestavam-se primeiramente nos órgãos genitais e depois invadi-
am todo o corpo” (Azambuja, 1847:22). Por não serem acompanhadas de
febre, tais pústulas teriam sido logo diferenciadas das pústulas da bexiga
(atualmente conhecida por varíola) com as quais se assemelhavam. Como
a lepra em alguns casos, as feridas cutâneas da sífi lis eram roedoras, impli-
cando a perda dos tecidos e a desfiguração do doente.9 Ainda segundo o
mesmo médico, a descrição renascentista relatava que “...logo depois, apa-
reciam dores nos membros, que exasperavam-se com o calor do leito. Mais
tarde, sobrevinha, ao cabo de um tempo indeterminado, o terrível cortejo
dos acidentes consecutivos, tais como bubões, cancros na boca, no nariz e
nos olhos, vegetações e excrescências de todas as formas, queda dos cabe-
los, manchas em diversas partes do corpo, tumores sifilíticos e gangrena
nos ossos” (Idem).

9
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Assim, desde o seu “surgimento”, percebia-se a sífilis como moléstia
polimorfa, que iniciava como uma afecção local – o cancro, a pequena
ferida instalada no ponto em que o vírus se introduzira no organismo – e
depois expandia-se, tanto em extensão, através da epiderme, quanto em
profundidade, tomando todo o organismo, cariando por fim os ossos, em
meio a horríveis dores. Durante o século XIX, ela não perdeu esse caráter
globalizante e polimorfo, mesmo depois de ter, com o desenvolvimento da
reflexão patológico-experimental, diferenciado-se de inúmeras outras do-
enças. Ao contrário, parece que seus poderes não cessaram de crescer, pas-
sando a ser percebida cada vez mais explicitamente, como atesta um depo-
imento do período, como um mal cuja “crueldade crava garras poderosas
que, pouco a pouco, corroendo o corpo, aniquilam o organismo inteiro”
(Mello, 1930[1900]:319, grifo meu). Segundo o mais eminente sifilógrafo
da belle époque, o francês Alfred Fournier, tratava-se de uma doença que,
“nascida pelo contágio exterior”, determinava uma espécie de “impregna-
ção infecciosa”, “um verdadeiro envenenamento do nosso ser, de toda
nossa substância”, não havendo “um só de nossos órgãos, um canto, um
refúgio de nosso corpo onde não se lhe possa constatar a presença” (Fournier,
1910:34, grifo meu). Ou como repetiria, anos mais tarde, o sifilógrafo
brasileiro Werneck Machado, um de seus “discípulos” mais fiéis, a sífilis
“em pouco empolga o organismo por tal jeito em sua integridade, generali-
zando-se, que a nenhum recanto deste se poderá apontar como isen-
to da respectiva influência” (Machado, 1921:177, grifo meu).

A trajetória da doença no interior do organismo, cujo evolver quase crô-
nico podia acompanhar o doente até a velhice, passava então a ser compreendi-
da através de um esquema de três ou quatro fases, intercaladas por períodos
mais ou menos longos de ausência de sintomas. Segundo um médico brasileiro
de finais do século passado, em sua primeira fase a sífilis se manifestava através
do cancro, ulceração resultante da inoculação ou contato sifilítico. Localizado
mais freqüentemente nos órgãos genitais, podia também aparecer na língua,
lábios, narinas, gengivas, mãos, coxas, ânus. Dentro de alguns dias, “e como
conseqüência ordinária dos cancros, sobrevém o engurgitamento dos gânglios,
com os quais confinam os vasos linfáticos da região ulcerada e por conseguinte
quase sempre na virilha” (Xavier, 1880:39-45). Eram os bubões. Depois de
certo tempo, tais sintomas desapareciam naturalmente. Num prazo variável de
alguns meses, instalava-se a sífilis secundária, expressão que designava a genera-
lização da doença no corpo, marcada pelo surgimento na pele de pequenas feri-
das circulares, as roséolas sifilíticas ou sifilides, e de ulcerações altamente conta-
giosas nas amídalas, boca ou nos órgãos genitais, conhecidas como placas
mucosas. Tais sintomas também desapareciam naturalmente, encerrando a fase
propriamente dermatológica do mal.
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Passados vários meses ou até vários anos, advinha o temível tercearismo.
A sífi lis então “aprofundava-se” no organismo. Porém, não se tratava mais
exclusivamente da lenta necrose dos ossos acompanhada de dores inten-
sas, como para os antigos. Ao longo do século XIX e início do século XX,
constata-se que a doença podia atingir órgãos vitais, como o cérebro e o
sistema nervoso, o pulmão, o fígado, os rins, o baço, os olhos; manifes-
tando-se de formas tão diferentes quanto a icterícia, a cirrose, o amoleci-
mento do cérebro, as hemiplegias, as  paraplegias e “inúmeras  outras per-
turbações das funções ner vosas da sensibilidade, da inteligência e da
motricidade” (Idem). Nesse  sentido, como dizia o médico, a sífi lis devia
ser considerada pior que as epidemias, pois destas “o indivíduo morre ins-
tantaneamente ou recupera a saúde, porém o mal venéreo passa por diver-
sas alternativas de curas aparentes e manifestações novas de acidentes si-
filíticos” (Idem, 34).

No início do século XX, atribuía-se à sífilis o poder de se manifestar
através de tantas formas diferentes que não me parece ser exagerado afir-
mar que ela se apresentava praticamente como espécie de princípio
etiológico geral. Não se tratava mais de uma doença, mas de um princípio
gerador de doenças. Para isso, foram fundamentais as “descobertas”
laboratoriais que permitiram o “isolamento” do treponema em tecidos de
diversos órgãos e a detecção, através de alterações sangüíneas que produ-
zia, da contaminação sifilítica em indivíduos “aparentemente” sadios ou
portadores de sintomas até então atribuídos a outros males. Desse modo,
o laboratório vinha confirmar as pretensões da clínica sifilográfica, con-
tribuindo decisivamente para a expansão quase indefinida que caracteri-
zaria o domínio nosológico da sífilis até meados do século XX.

A novidade de tal expansão não deixou de ser percebida pelos contem-
porâneos, sendo utilizada como justificativa para a urgência da luta a ser
empreendida contra o mal. Em 1914, por exemplo, ao pedir o engajamento
do Estado brasileiro na luta antivenérea, o sanitarista Carlos Seidl, então
substituto de Oswaldo Cruz na Diretoria Nacional de Saúde Pública, justi-
ficava seu pedido afirmando que “cada vez mais se alarga o campo de devas-
tações da sífilis, descobertas pelos novos meios diagnósticos” (Seidl, 1914:2).
Em 1918, durante o 1o Congresso Sul-Americano de Dermatologia e
Sifilografia, realizado no Rio de Janeiro, o sifilógrafo Werneck Machado
apontava também, tanto para o caráter então recente da importância assu-
mida pela sífilis como causa de várias outras afecções, como para a fato de
tal processo ter sido propiciado, em larga medida, pelos avanços nas técni-
cas laboratoriais de diagnóstico: “Verdadeiro duende da patologia que
tem sido a sífilis ininterruptamente desde as suas primeiras explosões, em
todos esses quatro séculos todavia, jamais sua importância assumiu a
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altura da presente época onde (...) empolga ainda as atenções gerais
como base etiológica que vai revelando do maior número de entida-
des nosológicas, mercê dos mais recentes progressos realizados pela
ciência experimental, à frente dos quais se encontram as reações do san-
gue e do líquido céfalo-raquidiano” (Machado, 1921:177, grifos meus).

Assim, por volta de 1920, dada a multiplicidade de lesões que pro-
vocava, além dos casos comprovados de morte por sífilis (oficialmente muito
poucos), a doença era responsabilizada pelos especialistas por 75% dos
casos de morte por angina de peito e afecções das artérias; por metade dos
casos de morte por câncer da cavidade bucal e por encefalite; e por um terço
dos casos de morte por doenças nervosas e da medula, por hemorragia cere-
bral e por outras  doenças do coração (Rabelo, 1921:331).

Além disso, a sífilis tornou-se responsável por todos os casos de morte
por ataxia locomotora (tabes) e paralisia geral progressiva. Já em 1879, le-
vantando protesto entre os psiquiatras, o francês Alfred Fournier afirma-
ra a origem sifilítica da famosa paralisia geral progressiva, cujas lesões ce-
rebrais haviam sido apresentadas por Bayle, na primeira metade do século
XIX, como a prova irrefutável da fundamentação orgânica das doenças
mentais. Nas décadas seguintes, o fato seria “comprovado” em laboratório
e, de doença individualizada, a paralisia geral se transformaria definitiva-
mente em apenas mais um dos sintomas característicos das lesões do sis-
tema nervoso, produzidas nas últimas fases da sífi lis. Segundo Claude
Quétel, depois de 1913, quando, nos Estados Unidos, Noguchi e Moore
produziram as provas definitivas da presença do treponema no cérebro
dos paralíticos gerais, “les aliénistes qui ne voulaient voir la syphilis nulle
part vont des lors la voir partout” (Quétel, 1986:205).

Efetivamente, a neurosífilis ou sífilis nervosa propiciava uma passa-
gem interessante entre a psiquiatria organicista e a bacteriologia.10 Em cer-
to sentido, parece ter atualizado o organicismo psiquiátrico, fazendo com
que a loucura entrasse para a “era microbiana”. Simultaneamente, contri-
buiu para que a sífilis realmente se apresentasse como uma doença total,
atingindo os níveis mais “elevados” da pessoa humana através dos nervos.

Irradiada pelos nervos, produzindo a loucura, a sífi lis pôde então co-
meçar a ser apontada também como a causa de inúmeros atos considera-
dos criminosos ou imorais, colocando para os peritos complicadas ques-

Institucionalmente, tal passagem vai ser utilizada por médicos eminentes do período. É o caso,
por exemplo, do brasileiro Juliano Moreira, que, antes de se consagrar como psiquiatra, produziu
inúmeros trabalhos na área da dermatologia e sifilografia. Membro-fundador da Sociedade Brasi-
leira de Dermatologia e Sifilografia, Juliano Moreira parece ter tido um papel fundamental na
distinção entre sífi lis, bouba (doença tropical não -venérea causada por um outro treponema,
treponema pertenue) e leishmaniose, doença cuja presença entre nós teria sido o primeiro a estabe-
lecer (Rabelo, 1933).

10
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tões relativas à responsabilidade penal do sifilítico criminoso. Talvez o mais
completo trabalho brasileiro sobre o assunto tenha sido uma tese de livre-
docência de 1918, defendida pelo também sifilógrafo Júlio Porto-Carrero,
na Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro (Porto-Carrero:1918).
Nela, Porto-Carrero dizia que o “sifilítico cerebral entra muita vez em
contato com a justiça” e que a influência da doença na gênese da
criminalidade era tão grande que, na área da psiquiatria-forense, se devia
“pensar sifiliticamente”. Segundo Porto-Carrero, na paralisia geral pro-
gressiva, depois da fase inicial, em que simula a neurastenia, “com suas
cefaléas, sua depressão psíquica, suas insônias”, a doença produzia a “queda
da memória, da atenção, da inteligência e do senso moral”. Assim, segun-
do o médico, com o evoluir da doença, além de cometerem erros profissio-
nais devidos ao enfraquecimento da memória e da atenção, os paralíticos
gerais “...tornam-se doentes obscenos, entregam-se a excessos sexuais, pra-
ticam o adultério, o roubo, os atentados contra o pudor, tudo revestido de
um cinismo só compatível com o seu estado de inconsciência” (Idem, 56).

Em 1927, o sifilógrafo Oscar da Silva Araújo dizia já ser ampla-
mente conhecido o fato de a sífi lis ser “influência predominante e certas
vezes determinante nas perturbações mentais que levam ao crime” (Araú-
jo, 1927:28). E, em trabalho apresentado em 1937 à Academia Nacional
de Medicina, o médico Cerqueira Luz estimava em 67,7% a incidência da
neurosífil is entre os presidiários da Casa de Detenção do Rio de Janeiro.
Daí propor que, em geral, o delito  fosse incluído entre os sinais precoces
da sífilis nervosa, “como uma dor de cabeça pertinaz, a perda da memória,
irritabilidade etc.” (apud Mol, 1939:7).

Grande nome da psiquiatria-forense brasileira da primeira metade
do século XX, Heitor Pereira Carrilho era da mesma opinião. Antes mes-
mo do aparecimento de qualquer sintoma clínico, dizia ele em 1940, cri-
mes absurdos ou incompreensíveis deviam fazer o perito desconfiar de uma
neurosífilis em desenvolvimento. E é interessante perceber como, para
Carri lho, a s í f i l i s v inha em boa  hora modernizar  ce rtas teor ias
criminológicas que, em meados do século XX, já estavam bastante desa-
creditadas no mundo científico. Para ele, o fato de inúmeros atos delituosos
terem origem sifilítica não deixava de “...revelar o acerto dos que (...)
sustentavam que toda ação é organicamente determinada, devendo contri-
buir portanto para uma reavaliação das antigas teorias biodeterministas
da Antropologia Criminal e Criminologia” (Carrilho, 1941:169).

Porém, os terríveis poderes da sífi lis ainda não se esgotavam nessas
inúmeras manifestações. Se a partir da passagem do século várias doenças
e perturbações começaram a ser percebidas enquanto momentos de sua
complexa evolução no organismo humano, outras tantas passam a ter o
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terreno  preparado por ela. Como já dizia o mestre Fournier, e será repeti-
do por mais de meio século: “Da sífilis, somente a sífilis se origina. Ilu-
são! A sífilis dá origem a outras coisas. Ela não atua em suas vítimas
apenas como doença específica através de um veneno singular, ela atua
também como doença geral dada a perturbação profunda que ela provoca
no organismo” (apud Ribeiro, 1941:128).

Entre as doenças mais importantes que propiciava destaca-se a tu-
berculose, uma das principais causas de morte para todo o período aqui
estudado. Já em 1871, um médico brasileiro afirmava ser a  sífi lis “talvez
uma das grandes causas da tísica pulmonar” (Anônimo, 1871:26). Dúvi-
da que logo se transformaria em assertiva indiscutível. Em 1908, em fo-
lheto educativo distribuído em um dispensário antisifilítico carioca, sig-
nificativamente mantido pela Liga Brasileira Contra a Tuberculose, lê-se:
“Provado que está que a tuberculose é a moléstia que universalmente mais
prejuízos causa à humanidade, é preciso que se saiba que nenhum ter-
reno se oferece com melhor preparo para o alimento desse terrível
flagelo do que o do sifilítico. Quanto menor for o rigor no tratamento
do sifilítico, mais sujeito se acha ele a contrair a tísica” (apud Machado,
1915:45, grifo meu). Opinião que o sifilógrafo Werneck Machado reafir-
maria claramente em 1913, no seio da Academia Nacional de Medicina:
“Moléstia de toda a substância e de processo lento e crônico, sujeita a
períodos de simulada cura, nos quais, entretanto, um trabalho sorratei-
ro não raro é revelado por explosões bruscas denunciadoras das mais vari-
adas e graves modalidades patológicas, nenhuma como a sífilis melhor
terreno oferece à germinação do bacilo da tuberculose, pelas múlti-
plas perturbações do necessário meio” (Machado, 1913:5, grifos meus).

Além da tuberculose, por atingir as mucosas, a sífilis também predis-
poria os indivíduos a doenças cancerosas mortais e a tumores malignos (Kehl,
1921:23). Como se vê, verdadeira caixa de Pandora, a sífi lis podia pro-
duzir quase todas as doenças e, ao atacar o sistema nervoso, dar origem à
loucura, às perversões sexuais, ao crime e à imoralidade. Por não encontrar
barreira em qualquer órgão ou tecido, por estar em todos os lugares ao
mesmo tempo, atingia o indivíduo em sua integralidade físico-moral. Como
se vê, não era doença de um ou muitos órgãos, era uma doença do ser...

Durante toda a primeira metade do século XX, as teorias sifilográficas,
em cujos termos essa onipotente sífil is se construía, são amplamente
divulgadas e podem ser encontradas sob a pena dos mais diversos profissio-
nais, como o famoso jurista brasileiro Nelson Hungria, a quem reservo a
última palavra sobre o assunto. Em 1940, divulgando o saber dos sifilógrafos,
declarava: “Os que contraem a infecção luética tem a aguardá-los, se não
encontram um tratamento oportuno e adequado, a tabes, a paralisia geral,
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a loucura, as psicoses, todas as misérias fisiológicas e psíquicas. Carreado
pela linfa e pelo sangue, o treponema pallidum, o insidioso espiroqueta
infiltra-se por todo o organismo, determina a atrofia das vísceras e dos
músculos, oblitera os vasos sangüíneos, imobiliza os nervos, corrói os os-
sos, invade a medula espinhal e o cérebro, esteriliza as fontes da vida, tudo
devasta e aniquila no corpo humano” (Hungria, 1941:439, grifos meus).

Sífilis, senhora do mundo

Se durante o período considerado a sífilis não parecia respeitar qual-
quer limite intra-orgânico, tampouco reconhecia quaisquer fronteiras ex-
ternas, quer fossem naturais ou sociopolíticas. A idéia da onipresença do
mal reproduzia-se também em outros níveis, fazendo com que o espaço da
sífi lis fosse necessariamente um espaço global.

Além de atingir o organismo como um todo, a sífi lis atingia igual-
mente homens e mulheres e se manifestava em todas as idades. Era res-
ponsabilizada pela maior parte dos casos de aborto, por mais da metade
dos casos de mortinatalidade e por 80% dos casos de debilidade congênita.
Poder de destruição quase ilimitado que expressava-se claramente na an-
gustiada questão colocada em 1906 pelo médico-literato Cláudio de Sou-
za:11 “Que praga conheceis vós, mais nefasta, mais aterradora do que esse
flagelo, que não poupa o moço, não poupa o velho, que não poupa a mu-
lher e que, sedento sempre, sobre a doce candidez do berço, sobre o lírio
inocente que surge para a vida, sobre o berço da criança, que é o altar do
amor materno e a esperança radiante da pátria, estende seu manto de luto?”
(Souza, 1906a:8).

Anos mais tarde, em 1918, Eduardo Rabelo – um dos mais celebra-
dos sifilógrafos brasileiros –, diria da sífi lis que “ninguém como ela é ini-
miga da vida”: “Se podemos considerar a blenorragia como mais capaz de
produzir a esterilidade, cabe à sífilis a prerrogativa de, estando logo abai-
xo dela nesse inglório mistér, ser a maior assassina da vida humana em
seu gérmen” (Rabelo, 1921:335).

Fatores que então muitos consideravam determinantes na gênese das
desigualdades entre os homens, como o clima e a raça, não pareciam exer-
cer qualquer influência sobre a distribuição da doença. Já em 1871, antes

11 Antes de ter se transformado em conhecido nome da dramaturgia brasileira da primeira metade do
século XX, Cláudio de Souza ocupou-se largamente do problema das doenças venéreas e do alcoo-
lismo, fundando em 1906, para o combate de tais males, a Liga Paulista de Profilaxia Moral e
Sanitária. Para maiores informações sobre a Liga, ver adiante A Luta Antivenérea e Seus Modelos,
cap. 4; sobre Cláudio de Souza ver Carrara, 1992.
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da realização dos grandes congressos internacionais sobre o combate à
sífi lis, um autor anônimo encarecia através da Gazeta Médica da Bahia a
necessidade da cooperação de todos os países para “cercear os estragos e
devastações de tão cruel e insidioso mal, existente em todos os países e
que ataca todas as raças” (Anônimo, 1871:27, grifos meus). E ao me-
nos até 1909, quando a “descoberta” do Salvarsan vem renovar por algum
tempo as esperanças de se erradicar a doença, seu caráter universal provo-
cava um certo desânimo entre os médicos. Como diz o mesmo autor anô-
nimo em seu artigo de 1871: “Não desconheço que é impossível a extinção
das moléstias venéreas, nem creio que tal pensamento ocupe a atenção de
ninguém que conhece como elas se propagam” (Idem).

Embora não possa afirmá-lo com segurança, é bastante provável que
este caráter universal da sífilis já estivesse presente, implícita ou explicita-
mente, na antiga categoria ético-mística do mal venéreo, a partir da qual a
sífi lis era concebida como castigo divino à lubricidade humana. Onde ha-
via homens, havia pecado e, onde havia pecado, havia inexoravelmente o
castigo na forma da doença. A sífi lis parecia assim uma espécie de atribu-
to da própria condição humana. De todo modo, importante aqui é ressal-
tar o fato de a idéia da universalidade da sífi lis reproduzir-se constante-
mente ao longo do período analisado. Em 1921, o eugenista  Renato Kehl
dizia das doenças venéreas  “que  constituem um flagelo não só brasileiro,
mas universal” (Kehl, 1921:5, grifo meu). Em 1930, um outro sifilógrafo
brasileiro dizia que, sendo a sífi lis “comum a todos os povos e sob qual-
quer clima, tem o tipo de moléstia mundial” (Anais Bras. de Dermat. e
Sifilog., ano VI, no 1, 1930, grifo meu). E, finalmente, vemos a mesma
idéia reproduzir-se na abertura da grande conferência patrocinada pelo
Estado Novo para debater os meios de combate à sífi lis – a 1a Conferên-
cia Nacional de Defesa contra a Sífilis, realizada no Rio de Janeiro, em
1940. Lançando mão de conceitos mais “modernos”, o então ministro da
Educação e Saúde, Gustavo Capanema, recolocava o velho tema ao afirmar
que a sífilis é “flagelo do gênero humano, sem distinção de território, cultu-
ra ou raça” (Anais da 1a Conf. Nac. de Def. Contra a Sífilis, 1941:39).

Se fronteiras etárias, raciais, climáticas e culturais se mostravam
impotentes para conter o mal, tampouco se poderia esperar atuação mais
decisiva das fronteiras de classe. Já em meados do século XIX, o higienista
Claudemiro Caldas afirmava que “a sífilis, circulando, ora oculta, ora apa-
rente, mas sempre formidável, por todas as camadas sociais, reveste o
caráter de uma moléstia universal que, perenemente, assola a humanida-
de” (Caldas, 1866:55, grifos meus). Neste sentido, dizia o médico, embora
não inspirasse tanto terror quanto as epidemias, devia ser considerada, en-
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tretanto, pior que elas, dado “o modo ininterrupto por que atua o flagelo, e
os males que, na esfera de suas desordens, derrama de uma maneira lenta,
mas terrível, em todas as classes sociais” (Idem, grifo meu). Anos mais
tarde, em 1880, um outro médico brasileiro afirmaria que, se a sífilis era
mais comum entre os “homens que, por sua posição de fortuna, não podem
ser exigentes na escolha das mulheres com as quais têm relações”, ela tam-
bém se manifestava entre os “ricos” (Xavier, 1880:35). E em 1921, Renato
Kehl mostraria todo seu desalento ante esta “diabólica doença”, ao dizer
que “infelizmente, no Brasil, a sífilis está largamente difundida por todas
as camadas sociais, penetrando abertamente em milhares de lares e aí
implantando o aleijão, a desgraça e o luto” (Kehl, 1921:29, grifo meu). A
pregnância desta idéia foi sem dúvida admirável, sendo reproduzida vinte
anos mais tarde pelo sifilógrafo Thompson Motta – então diretor da maior
organização antivenérea privada brasileira e sul-americana, a Fundação
Gaffrée-Guinle que, desde a década de 20, vinha se dedicando exclusiva-
mente ao tratamento dos venéreos da capital federal.12 Segundo ele, a sífilis
é um “flagelo” que atinge “todas as classes e todas as profissões” (Motta,
1941:5). Ecoando essas palavras, o clínico carioca Genival Londres decla-
rava, à mesma época: “Até agora, o grau de cultura ou de fortuna do nosso
indivíduo apenas parece servir-lhe para mais cedo ou mais assiduamente
procurar tratar-se, em nada o auxiliando a prevenir-se contra a infecção
luética e as moléstias venéreas em geral, ante às quais todos se expõem
com a mesma imprevidência” (Londres, 1941:78, grifo meu).

É interessante notar como, em relação às características de ubiqüidade
e universalidade da sífilis, a homologia que, no plano das representações, po-
der-se-ia estabelecer entre os níveis intra e extra-orgânicos era percebida mais
ou menos claramente pelos especialistas mais autorizados. Em 1918, o
sifilógrafo Eduardo Rabelo afirmava que “juntando essa qualidade do
espiroqueta de provocar lesões, por assim dizer universais no organismo
humano e só nele como doença própria, à qualidade que é sua de ser talvez
um dos poucos micro-organismos, talvez o único que não encontra barrei-
ras nos climas e nas raças, poderemos compreender porque já foi ele cha-
mado ‘o mais notável dentre os germens’” (Rabelo, 1921:325, grifos meus).

Segundo Rabelo, absolutamente ninguém podia se considerar imu-
ne à doença, pois a sífi lis teria guardado hábitos antigos de difusão, aque-
les mesmos que, segundo o sifilógrafo, teriam feito Pantagruel dizer, “tan-
ta era a certeza da contaminação, que os que não a tivessem neste mundo
com certeza tê-la-iam no outro” (Idem). Em suma, para Rabelo, como

Para maiores informações, ver adiante Injeções, Pomadas e Conselhos, cap. 4.12
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para tantos outros médicos do período, a sífi lis deveria ser considerada
inimigo comum de toda a humanidade, “em primeiro lugar porque é ubí-
qua e seu poder de propagação não encontra fronteiras” (Idem, 335).

Sífilis, o inimigo invisível

Obviamente, tais características de cronicidade, com longos perío-
dos de remissão aparente, o poder de produzir múltiplas manifestações
sintomáticas e a percepção de uma dispersão generalizada irão espelhar-se
nos termos freqüentemente utilizados para descrever a atuação da sífi lis.
Entre eles, destaca-se a idéia da invisibilidade do mal, tão visceralmente
relacionada à sífilis, em particular, e às doenças venéreas, em geral. O tema
da invisibilidade me parece subordinado ao da ubiqüidade ou onipresença:
se a sífi lis se propaga tão amplamente é em grande parte por ser invisível.

A sífilis é uma doença que “mina surdamente”, nos diz um médico em
1871 (Anônimo, 1871:26). Ou, como explicitava melhor Cláudio de Souza
em 1906, uma doença que não “passa abertamente, dando tempo para a de-
fesa”, como as outras epidemias, mas que “se disfarça e, em eterna embosca-
da, espera uma distração para golpear” (Souza, 1906b:14, grifo meu). A
sífilis e as outras doenças venéreas “matam sorrateiramente”, como diz Rena-
to Kehl em 1921. E, se são desconhecidas como “terríveis assassinas”, se os
leigos não as reconhecem como “as pragas mais terríveis que perseguem e
infelicitam a humanidade”, é porque “agem por traição, provocando outras
doenças” (Kehl, 1921:5, grifo meu). Pode às vezes passar despercebida du-
rante muitos anos, até irromper subitamente. É o caso da sífilis assintomática
da infância que, ainda segundo Kehl, “evolui sorrateiramente para causar
no adolescente ou no adulto uma lesão no coração, a idiotia, a epilepsia, ou a
predisposição a morrer de qualquer infecção banal” (Idem, 29, grifo meu).

Na década de 1930, no âmbito de uma extensa campanha em prol da
educação sexual e antivenérea promovida no Rio de Janeiro, aparecia um  car-
taz que, fazendo referência à queda dos pêlos provocada pela doença, intitulava-
se  explicitamente “o inimigo invisível”. Trazia os seguintes dizeres: “Tal como
uma tesoura invisível, o treponema pálido, micróbio da sífilis, age sorrateira
e insidiosamente” (Boletim de Educação Sexual, ano VI, no 2, 1936, p.4,
grifo meu). Já em 1939, sob a pena do médico, comissário da Polícia Civil e
adepto fervoroso do Estado Novo, Aristóteles Gonçalvez Mol, o treponema
transformava-se em “verdadeiro espião que mina a mocidade viril, elemento
do qual o Brasil necessita” (Mol, 1939:9, grifo meu). E, em 1940, ao pedir
providências urgentes do governo, o sifilógrafo Joaquim Mota utilizaria pra-
ticamente os mesmos termos que Renato Kehl empregara vinte anos antes,
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perpetuando uma mesma tradição: “Doença sorrateira, de ação subreptícia,
já que as grandes devastações exteriores, outrora seu apanágio, passaram ao
rol de seus feitos históricos, a sífilis com a maturação sofrida de geração a
geração, inutiliza e mata traiçoeiramente, veneno quase secreto, que mui-
ta vez nem deixa traço para a identificação etiológica dos estragos que provo-
cou. Assim se desenvolve e campeia, e sem alarde, sem provocar pavores, nem
receios, não desperta reações vigorosas, nem inspira sequer a piedade platôni-
ca, que excitam muita vez males menos perigosos e mortíferos, mas mais
impressionantes e comoventes” (Mota, 1941:42, grifos meus). Para Mota,
como para outros médicos do período, por ser invisível, a sífilis deveria ser
considerada um “inimigo perigoso”, “dissimulado” e “insidioso” (Idem, 43).

O tema da invisibilidade do mal será abundantemente explorado pelo
discurso e pela iconografia relativa à luta antivenérea no Brasil e no mundo,
circulando incessantemente da doença aos próprios doentes: a doença que se
oculta ao doente é também a doença que o doente oculta ou pode ocultar aos
médicos e às pessoas que o cercam. Colocando o doente perante a sociedade,
numa relação homóloga a que se supunha existir entre o treponema e o orga-
nismo, este raciocínio vai se tecendo lenta mas firmemente no âmbito do
discurso médico. Em certo sentido, “preparava” ideologicamente o campo
social para que medidas médico-sanitárias nada liberais pudessem ser adotadas,
como efetivamente o foram em inúmeros países.

Já em 1910, criticando a imobilidade das autoridades brasileiras, o
professor Tiago Guimarães revelava o deslizamento imperceptível do tema
da invisibilidade da doença para o da invisibilidade dos doentes. Dizia
que, na falta de um controle médico sobre a imigração, o governo consen-
tia “na entrada dos parasitas da sífilis e da tuberculose encobertos pela
forma humana” (in Fournier, 1910:14, grifo meu). Tomados pelo mal,
os doentes passavam a não ser mais integralmente humanos. Tornavam-se
simulacro, máscara com a qual a doença se disfarçava, penetrava e se di-
fundia. Durante a Grande Guerra, baseando-se no fato de a doença se
irradiar mais intensamente dos campos de batalha, Werneck Machado pe-
dia ao governo “...as mais rigorosas medidas de defesa da nossa população
contra esse novo gênero de indesejáveis [refere-se aos doentes ou às doen-
ças?], tanto mais perigoso quanto abroquelado que se mostra em
geral sob a mais ilusória inocência e mesmo cativante das aparênci-
as” (Machado, 1921:187, grifo meu).

À mesma época, Renato Kehl dizia que muita gente “embora apre-
sente a aparência sadia, é portadora do terrível parasita, muitos com
lesões ocultas”. E alertava: “É preciso que deixemos bem patente que nem
todos os sifilíticos trazem estampados os sinais evidentes do mal” (Kehl,
1921:39, grifo meu).
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A invisibilidade tornava o sifilítico ainda mais perigoso, como assu-
mia explicitamente o sifilógrafo francês Cavaillon, em 1931: “O sifilítico
contagioso é um perigo social: ele é mais perigoso que um pestoso ou um
colérico, pois é contagioso secretamente” (Cavaillon, 1931:39, grifo
meu). Durante os anos 30, certamente contribuindo para o clima de
suspeição generalizada que os médicos procuravam infundir, uma campa-
nha em prol do exame médico pré-nupcial13 fazia circular um cartaz no
qual, superposto à clássica figura dos noivos enlaçados, aparecem duas
caveiras e os dizeres: “Muita vez, debaixo de um véu de noiva ou de uma
casaca de noivo, traiçoeiros se encontram de mãos dadas, tramando um
pacto sinistro, germens de doenças terríveis que se transmitirão à prole
desgraçando-a” (Boletim de Educação Sexual, ano III, no 3, 1935).

A idéia do mal oculto e ocultável irá ter, como veremos, impacto
decisivo, embora contraditório, sobre certos aspectos da luta antivenérea.
De um lado, principalmente depois do desenvolvimento do teste de
Wassermann e dos que o sucederam, instigava alguns médicos a proporem
testagens em massa. Ao menos para certas categorias sociais, como imi-
grantes, prostitutas, militares, domésticas etc., nas quais se acreditava
que a doença estivesse mais disseminada. Fundamentava também a verda-
deira obsessão de muitos sifilógrafos em identificar o foco contaminador,
pois, como reconhecia um deles em 1946, “uma das maiores dificuldades
encontradas para tornar o serviço menos trabalhoso e mais eficiente é,
sem dúvida, a descoberta do novo foco” (Pereira, 1946:308). Como mui-
tos pensavam, depois de identificados, tais focos deveriam ser colocados
sob tutela do Estado até se tornarem inofensivos.  Medidas como a
obrigatoriedade do teste, da notificação da doença e do tratamento faziam
parte desse esforço em trazer o mal à luz do dia e erradicá-lo.

Porém, de outro lado, a invisibilidade do mal fez também com que,
durante certos períodos, a política em relação à doença tenha sido, ela
sim, “insidiosa” e “sorrateira”, buscando técnicas de intervenção mais
amenas e cooptantes. Para muitos, como se verá, importava, antes de mais
nada, não afugentar os doentes, que, através da educação e da persuasão
deveriam, de certo modo, implicarem-se na luta, perseverando no trata-
mento e evitando novas contaminações. Nesse sentido, muitos médicos
duvidavam da eficácia de medidas como a notificação obrigatória da doen-
ça e do isolamento e tratamento compulsório dos doentes. A primeira
medida deveria ser evitada, como dizia Eduardo Rabelo em 1918, dado o
fato da “extraordinária facilidade de serem dissimuladas as lesões mais

A campanha era promovida pelo Círculo Brasileiro de Educação Sexual, cujas atividades serão
descritas com maiores detalhes em A Luta Antivenérea e Seus Modelos, cap. 4.
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virulentas e perigosas em relação ao contágio” (Rabelo, 1921:326). Quanto
ao isolamento obrigatório, empregado amplamente quando se tratava da
lepra, seria inviável no caso da sífi lis, dizia um médico em 1946, visto
“não ser possível isolar todos os sifilíticos em fase de contágio que, embo-
ra de pouca duração, é de fácil ocultamento” (Pereira, 1946:308). Nesse
pólo, tudo se passa como se,  não sendo mais possível fazer o corpo evacu-
ar o veneno através do mercúrio, também não o fosse isolar e expulsar os
doentes do “corpo social”, ao menos coletivamente, como se fazia até o
século XIX. Como os treponemas, eles parecem viver agora em “quase
simbiose” com o “tecido social”. Importa localizá-los, identificá-los e
neutralizá-los ou esterilizá-los. A inter venção médico-social deveria ser
constante, mas invisível. Qualquer suspeita de estigmatização ou de arbí-
trio podia ser catastrófica, fazendo com que a doença escapasse ainda mais
integralmente das mãos daqueles que se julgavam os únicos a possuírem
os meios técnicos para erradicá-la.

A Espécie Humana Sob Ameaça

A sífilis e a obliteração do futuro

O sifilógrafo Eduardo Rabelo dizia em 1918 que a gravidade,  fre-
qüência e difusão da sífilis já eram suficientes para torná-la um “problema
alarmante”, digno da atenção de todos. Porém, acrescentava, outros as-
pectos tornavam tal problema “realmente de resolução imperativa”. Entre
eles, destacava o mais importante: sua primazia “na destruição da raça
futura, dados os efeitos da herança mórbida” (Rabelo, 1918:329). Não
tenho dúvida de ter sido esta característica hereditária a que mais singula-
rizou a sífi lis perante todas as outras doenças infecciosas. Sua importân-
cia social e, portanto, o modo pelo qual, através dela, inter venções radi-
cais e polêmicas puderam ser empreendidas permaneceriam um tanto in-
compreensíveis a um observador atual, caso não compreendesse com exa-
tidão como sífi lis e hereditariedade articularam-se a partir de finais do
século passado. A transformação da sífil is no problema venéreo se deveu em
grande parte ao fato de ela ter se tornado, enquanto doença do grupo de
consangüíneos, da família, da estirpe, da raça  ou da espécie, um capítulo
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Na verdade, este reconhecimento é bastante recente. Para o historiador Alain Corbin, o fato de a
discussão em torno da hereditariedade sifi lítica revelar-se principalmente a partir da leitura de
fontes médicas ou clínicas e não daquelas relativas à pesquisa fundamental dos biólogos, tem
contribuído para a marginalização do tema entre os historiadores contemporâneos, interessados
nas teorias sobre hereditariedade (Corbin, 1981:132).
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fundamental da reflexão sobre a hereditariedade mórbida ,14 que, desde
meados do século XIX, girava em torno da noção de degeneração da
espécie humana.

Diferentemente das epidemias, cuja atuação aparece classicamente
adstrita a um plano sincrônico de onde a temporalidade parece ter sido
abolida (elas são fulminantes ou fulgurantes, ou seja, agudas e passagei-
ras), a sífi lis se inscrevia no tempo. Individualmente, tudo se passa como
se a sua pregnância nos espaços mais íntimos do corpo – a quase simbiose
que, como foi visto, estabelecia-se entre o terrível treponema e os tecidos
com suas células – permitisse à doença perseverar indefinidamente. Poder
quase fantástico que aguçava a imaginação dos especialistas, fazendo Eduar-
do Rabelo declarar, por exemplo, que “talvez por sua forma de parafuso
sem fim”, o treponema “se enrosca e penetra nos estromas e parênquimas”,
tornando-se “perene e imortal” (Idem, 328). A sífi l is parecia assim
corporificar literalmente o tempo, pois inseria nos espaços orgânicos mais
íntimos uma história, um passado, cujo peso determinava o presente e
delineava o futuro do indivíduo contaminado.

Porém, não era apenas de um tempo individual que nos falava a
doença, ou que se tematizava através dela. Como dizia um médico brasi-
leiro do início deste século, apesar do desconhecimento de que ainda se
cercava, a hereditariedade mórbida – que, além da sífilis, incluía a nevropatia,
a hemofil ia e o alcoolismo –, era “uma das questões mais aceitas na ciência
moderna”. Era, segundo ele, o “verdadeiro fiel da balança do estado físico
individual”, e, ao traçar “o modo de conduta do homem diante do meio
em que nasce”, escreveria “a história de cada um em particular e, em
geral, de cada família e de cada sociedade” (Seabra, 1902:17-18, gri-
fo meu). Assim, era justamente por não dizer respeito apenas aos indiví-
duos, perpetuando-se além deles, que a sífilis parece ter sido o mal crôni-
co por excelência: tempo e fatum.

Como já foi dito, não era novidade na passagem do século o fato de
a sífi lis poder se transmitir dos pais aos filhos. Geralmente, atribui-se tal
“intuição” a Paracelso. E é muito provável que tenha sido a idéia do san-
gue corrompido a operadora da conexão entre sua propriedade de onipresença
no corpo humano e sua capacidade de, através da herança, inscrever-se em
um tempo que não era mais o da vida de um ou de vários indivíduos. O
sangue não era ao mesmo tempo o que estava presente em todo o organis-
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mo e o que também se transmitia através da descendência, unificando
uma estirpe? É bastante provável que, considerada uma “doença do
sangue”, a sífil is tenha sido mais facilmente percebida como espécie de
legado imemorial transmitido dos pais aos filhos,  como tantas outras
características físico-morais que se reproduziam do mesmo modo, ao
longo das gerações.

Infe l izmente,  não tenho dados sufic ientemente densos para
aprofundar aqui essa linha de investigação. No meio erudito, as únicas
evidências dessa conexão transparecem através de um panfleto educativo,
escrito por volta de 1906 pelo médico Cláudio de Souza. Nele, como era
comum quando se tratava de pressionar os poderes públicos a entrarem na
luta, trata-se de explicitar os perigos até então desconsiderados ou desco-
nhecidos da sífilis. O médico paulista procurava mostrar assim aos leigos
que  ela “...não é entidade mórbida vulgar, de efeitos limitados, não é
uma entidade patológica passageira cujos efeitos também passageiros
possam ser debelados em pequeno lapso de tempo, por uma terapêutica
oportuna e racional, não é mal de caráter individual e de profilaxia res-
trita” (Souza, 1906b:11).

Dadas as suas dimensões,  era problema coletivo que exigia a
mobilização dos poderes públicos: “a sua propagação fácil, a sua dissemi-
nação larga e contínua, alarma a espécie e dá à sífilis um caráter de praga
coletiva”. Além disso, apoiando-se muito provavelmente em representa-
ções populares ou profanas, acrescentava: “Sua infiltração no sangue
da descendência das primeiras vítimas, ganha-lhe um campo mais vas-
to de ruinoso domínio” (Idem, grifo meu). Mais adiante no mesmo pan-
fleto, ao comparar a sífilis com outras epidemias, Cláudio de Souza volta-
va a apontar para este “trabalho lento, insidioso, ininterrupto”, através
do qual a sífi lis dizimaria sempre, “gerações sobre gerações”, adoecendo
ou enfraquecendo as linhagens: “Apanha hoje o homem, amanhã a espo-
sa, depois de amanhã o filho. A peste passou ontem pelo nosso país, tirou
a vida ao vosso pai, a vossa mãe, a um, a outro, e desapareceu. Nada
sofrestes com ela. A sífilis apanhou ontem o vosso pai, infiltrou-se em
vosso sangue, logo que fostes concebido, e amanhã irá infiltrar-se no
sangue de vosso filho... Qual das duas é pior?” (Idem, 13, grifos meus).
Opção realmente bizarra que, além de mostrar como no meio erudito a
linguagem do sangue era ainda utilizada até o início do século para se falar
de hereditariedade, revela também o plano eminentemente diacrônico no
qual a percepção da sífi lis operava, quando comparada a outras epidemias
ou endemias. Não há qualquer razão lógica ou biológica para a peste ter
passado “ontem” e ter levado apenas os ascendentes, poderia muito bem
ter atingido filhos e netos. Obviamente, ao suprimir determinado número
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de vidas, qualquer doença suprime, por antecipação, toda descendência
futura dos atingidos. Entretanto, como veremos, não era o que à época se
pensava, pois a peste passa, mas a sífilis permanece.

Se as doenças epidêmicas não eram mais perigosas, tampouco, jus-
tamente por não serem transmitidas “pelo sangue” ou “hereditariamen-
te”, como já se dizia então, o seriam doenças endêmicas graves e mesmo
de curso mais lento, como a tuberculose. Em palestra proferida por volta
de 1908, na Associação dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro,
o sifilógrafo Werneck Machado escolhia exatamente este ponto para ra-
ciocinar comparativamente: “Além de ser uma doença eminentemente con-
tagiosa, imediata e mediatamente, a sífilis é hereditária. E a tuberculose?
Contagiosa, mas não hereditária” (Machado, 1915:55). E, se como diz,
“propagando aos que rodeiam a sua doença, como o tuberculoso”, o sifi lí-
tico é, entretanto, “mais pernicioso que aquele”, isso se devia ao fato de
“transmitir seu vírus fatal aos descendentes” (Idem). Assim, o sifilítico
não “comprometia” ou “hipotecava” apenas o seu futuro, mas também “a
integridade vital de sua descendência” (Souza, 1906b:11).

Desde finais do século XVIII, os médicos vinham insistindo no ter-
rível impacto da sífi lis sobre a prole. Impacto que encareceriam progressi-
vamente ao longo do século XIX. Em 1880, o mestre Fournier já havia
apresentado os seus números: dois mortos em cada três filhos de pais sifi-
líticos acompanhados em sua clínica privada e, na clínica hospitalar, a
proporção subia para sete mortos em cada oito nascimentos. Como foi
visto, em 1918, Eduardo Rabelo responsabilizava a sífi lis por 80% de
todos os casos de debilidade congênita, e por 60% de todos os casos de
mortinatalidade. Para Rabelo, teria sido na 1a Conferência Internacional
de Profilaxia da Sífilis e das Doenças Venéreas, realizada em Bruxelas em
1899, que os especialistas haviam podido chamar a atenção do público e
dos governos para a dimensão hereditária do mal. Nela, segundo diz, “com
as estatísticas nas mãos”, Fournier provara que a doença “trazia conse-
qüências desastrosas para a prole e portanto para o futuro das nações.
Nos primeiros anos da infecção ela atinge um fastígio de nocividade além
de tudo o que se pudesse crer: em noventa gestações que pode seguir, cin-
qüenta terminaram pelo aborto ou expulsão de nati-mortos; 38 pelo nas-
cimento de seres que rapidamente morreram e duas vezes, somente, vie-
ram à luz crianças que sobreviveram, ainda assim sem a garantia que a
infecção não viesse a aparecer tardiamente” (Rabelo, 1921:329).

Porém, até a segunda metade do século XIX, acreditava-se que a
sífi lis transmitia-se apenas à primeira geração e somente enquanto doença
específica, ou seja, era grande a probabilidade de os filhos de sifilíticos
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nascerem com sintomas particulares da doença. A segunda geração estaria
a salvo, a menos que os pais readquirissem a moléstia. Entretanto, algo
aconteceria no final do século XIX que, para além dos abortos, da
mort inatal idade  ou da contaminação dos fi lhos pelo treponema,
potencializaria incrivelmente as nefastas conseqüências da sífilis sobre a
descendência, contribuindo decisivamente para que fosse transformado em
grave problema de saúde pública, do qual dependia, conforme se dizia, o
“futuro das nações”. “Algo” que se produziria no entrecruzamento da re-
flexão sifilográfica com a até então independente reflexão sobre a degene-
ração ou abastardamento da espécie humana. Como atesta Alain Corbin,
as fontes clássicas do século XIX sobre a hereditariedade mórbida15 silen-
ciavam quanto à possibilidade de a sífi lis ser fator de degeneração da espé-
cie. Fato que lhe parece mesmo supreendente, pois, conforme diz, desde a
Renascença, os sábios estavam convencidos da transmissibilidade heredi-
tária da doença (Corbin, 1981:131; 1988:340).

O caráter recente das idéias que relacionavam sífilis e degeneração  foi
percebido claramente por um médico brasileiro, na virada do século. Em
sua tese, apresentada em 1906 à Faculdade de Medicina da Bahia, escrevia:
“Se a sífilis é um velhinha de faces cor de cera, entanguida na história,
talvez por isso mesmo tornou-se matéria de atualidade, criança buli-
çosa, uma vez confirmada e reconhecida como fator de degeneração
dos povos...” (Silva, 1906:8, grifo meu). Esta era a grande novidade do
momento. Mas, o que se queria dizer exatamente quando se afirmava ser a
sífilis um fenômeno da hereditariedade mórbida, um fator de degeneração  ou
degenerescência da espécie? E como se pôde chegar a tal conclusão?

“Quem sai aos seus, não degenera...”

Característica do século XIX, a reflexão erudita sobre a hereditarie-
dade mórbida prende-se fortemente ao conceito de degeneração, de grande
impacto principalmente nas áreas da psiquiatria, da antropologia-crimi-
nal e da criminologia.16 A definição mais precisa e divulgada do conceito

Trata-se das obras de Prosper Lucas, Traité philosophique et phisiologique de l’hérédité naturelle ,
1847-1850, de Moreau de Tours, Mémoire sur les causes prédisposantes héréditaires de l’idiopatie
et de l’imbécilité, 1853 e de Benedict Morel, Traité des dégénérescence de l’espèce humaine , 1857.
Muito recentemente, as pesquisas em torno da noção de degeneração se avolumaram. Com aborda-
gens diversas, dela se ocuparam Ny (Ny, 1984), Pick (Pick, 1989) e vários outros autores cujos
trabalhos foram reunidos por Chamberlin e Gilman (Chamberlin & Gilman, 1985). Interessado
no surgimento dos manicômios judiciários e nas relações entre crime e loucura na passagem do
século, também abordei a noção em trabalhos anteriores (Carrara, 1988; 1991 e 1992).

15

16
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foi formulada pelo psiquiatra francês Benedict Morel, em seu Traité des
dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine et
des causes qui produisent ces varietés maladives, publicado em 1857.

É verdade que, antes da apropriação moreliana, a noção já vinha
sendo manipulada por filólogos, etnólogos e naturalistas que, defensores
da unicidade original da espécie humana – monogenismo –, procuravam
reconstituir os caminhos por onde, desde o casal primordialmente criado
por Deus, as diversas línguas e raças humanas teriam se desenvolvido,
tomando as feições contemporâneas (Stocking Jr., 1979:cap.I). A origi-
nalidade de Morel foi justamente relacionar a degeneração, significando
alteração do tipo antropológico ou do biotipo do homo-sapiens, com a pa-
tologia. Baseando-se explicitamente em doutrinas cristãs e reatualizando
implicitamente idéias de filósofos do século XVIII, Morel partia do prin-
cípio de que, criado por Deus, o homem era originalmente um ser perfei-
to. Com a primeira falha moral (o pecado original), a humanidade teria
ficado a mercê de um conjunto de circunstâncias que, relacionadas ao
ambiente físico-natural e sociomoral, teriam o poder de corromper os seus
sistemas vitais. Atingindo principalmente o sistema nervoso, tal processo
de degradação estaria na origem de uma infinidade de perturbações físico-
morais. Os efeitos de tal corrupção seriam hereditariamente transmitidos
aos descendentes como um conjunto de defeitos, progressivamente mais
graves ao longo de gerações sucessivas. Apontando com precisão a dife-
rença de significado da noção de degeneração nos séculos XVIII e XIX,
Foucault não deixa entretanto de afirmar que “Morel, em seu Traité des
dégénérescences, partirá dos ensinamentos que o século XVIII transmitiu-
lhe: para ele, como já para Tissot, o homem degenera a partir de um tipo
primitivo, e isto não sob o efeito de uma degradação espontânea, de um
peso próprio à matéria viva, porém, muito mais provavelmente, sob a in-
fluência das instituições sociais em desacordo com a natureza, ou ainda
como conseqüência de uma ‘depravação da natureza moral’. De Tissot a
Morel uma mesma lição se repete, que atribui ao meio humano um poder
de alienação onde não se deve ver nada além da memória de tudo aquilo
que, nele, mediatiza a natureza” (Foucault, 1978:373).

Assim, espécie de conceito antropopatológico, a degeneração foi
definida por Morel como conjunto de “desvios doentios do tipo normal da
humanidade que, transmissíveis hereditariamente, evoluem progressiva-
mente em direção à decadência” (apud Genil-Perrin, 1913:54). Como já
pude afirmar em outro momento, o pensamento de Morel pode ser carac-
terizado como “antievolucionista”, tanto nos termos do “transformismo”
de Lamarck quanto nos termos do “evolucionismo” que, no mesmo mo-
mento, estava sendo elaborado por Darwin e Wallace (Carrara, 1988).
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Ora, para Morel, qualquer “variação” da espécie humana em relação ao
tipo primordial perfeito só poderia ser encarada negativamente, enquan-
to variação mórbida ou, ao menos, no sentido de uma inferioridade
biológica, mas nunca no sentido de uma maior adaptabil idade. Apesar
disso, é inegável, em suas formulações, a presença  de alguns pressu-
postos “transformistas” ,  principalmente o da hered itariedade dos
caracteres adquiridos.

Em 1913, na sua excelente história da idéia de degenerescência em
medicina-mental, o psiquiatra francês Genil-Perrin afirmava que a for-
mulação de Morel assentava-se sobre dois pressupostos básicos. O primei-
ro dizia respeito à unicidade do ser humano enquanto entidade simultane-
amente física e moral (monismo). O segundo, à crença na hereditariedade
mórbida,  mais especificamente na hereditariedade dessemelhante  ou
heteromorfa que permitia pensar que uma doença ou anomalia dos ascen-
dentes  engendraria nos descendentes doenças e/ou anomalias diferentes
e mais graves. Da articulação dos dois pressupostos, concluía-se não
apenas que caracteres físicos e morais eram hereditariamente transmiti-
dos, mas que um distúrbio físico em gerações anteriores podia engen-
drar, nas gerações futuras, perturbações até então consideradas eminen-
temente de ordem moral, como a loucura ou a tendência ao crime. Inver-
samente, o comportamento imoral de um ascendente podia comprome-
ter a saúde de toda uma estirpe.

Tratava-se, como se vê, de uma espécie de mal muito singular. Em
primeiro lugar, a degeneração não se reduzia simplesmente a mais uma
doença, historicamente datada. Era uma teoria de largo escopo cujo esta-
tuto epistemológico pode ser comparado, do ponto de vista de uma histó-
ria do pensamento médico, aos das teorias miasmáticas ou contagionistas,
com as quais conviveu durante certo tempo. Se continuou vigente por
quase meio século depois que as duas outras foram, com o advento da
chamada “revolução pasteuriana”, descartadas ou reformuladas foi, em
parte, graças à reelaboração que seria procedida na área da sifilografia.

A teoria da degeneração pretendia explicar a própria emergência do
mal biológico, de suas causas eficientes. Investigava a predisposição de
certos indivíduos a desenvolver determinado tipo de males. Espécie de
teratologia mórbida, surgia como uma reflexão que incidia sobre o terre-
no: o indivíduo e sua constituição. E também sobre o preparo desse terre-
no, sobre a lenta metamorfose de sua natureza no sentido de uma degra-
dação, corrupção ou inferiorização biológica. Para tanto, explorava-se, de
um lado, uma ordem de causalidade externa ao indivíduo, referida às con-
dições gerais de vida e moralidade de uma determinada população: alcoo-
lismo, alimentação precária, profissões insalubres, excessos sexuais etc.
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Fatores que atingiam o organismo como um enfraquecimento progressi-
vo, como uma lenta impregnação e desorganização. De outro lado,
enfatizava-se também uma ordem de causalidade interna ao próprio indi-
víduo, que nada mais seria senão a herança recebida pelos descendentes
das alterações orgânicas que os condicionantes externos haviam imprimi-
do nos antepassados. Os descendentes de alcoólatras, miseráveis, crimi-
nosos etc., muito provavelmente receberiam como legado um organismo
anatômica e fisiologicamente alterado, uma tara que os predispunha a uma
infinidade de males físico-morais.

Assim, quando aplicada a indivíduos concretos, a teoria da degene-
ração buscava sobretudo refletir sobre sua natureza, sobre os atributos
que os distanciavam da norma biológica, social e moral. Era uma espécie
de “juízo de condição”: os degenerados eram indivíduos que, desde o nasci-
mento, caracterizavam-se por um comportamento imoral, bizarro, irra-
cional, insano ou singular; por uma constituição física débil ou defeituo-
sa. No nível mental, tal condição inalterável ou incurável podia ser perce-
bida tanto sob as manifestações bastante visíveis da idiotia, da imbecilida-
de ou da debilidade mental, quanto sob as manifestações bem mais sutis e
quase imperceptíveis dos tiques, das manias, dos vícios. Ao longo do sécu-
lo XIX, é importante lembrar, foi através da noção de degeneração que o
axioma do livre arbítrio foi colocado mais seriamente em xeque, pois as
ações humanas, principalmente aquelas que, por serem desviantes, pareci-
am ser a conseqüência mais concreta de uma vontade livre e soberana,
passaram a ser vistas como biologicamente determinadas. Emanações ime-
diatas de uma organização física e mental defeituosa ou anômala.

Externamente, essa tara ancestral, determinante de todo o compor-
tamento humano, manifestava-se através dos estigmas da degeneração. Em
primeiro lugar, deformações cranianas e faciais: microcefalia, achatamen-
to do diâmetro ântero-posterior, lábios leporinos, aderência dos lóbulos
da orelha, proeminência da região frontal,  abóbada palatina ogival,
assimetria facial, implantação viciosa dos dentes ou ausência da segunda
dentição, dedos supra-numerários, mancinismo etc. Além disso, anorma-
l idades no desenvolvimento dos órgãos genitais, puberdade tardia,
fecundidade diminuída etc.

Nos quadros do pensamento evolucionista da segunda metade do
século XIX, a noção incorporou ainda novos significados. Desvinculando-
se estritamente da patologia, além de degradação, passou a também de-
notar um processo de involução a estágios anteriores do desenvolvimento
físico-moral.  Tornou-se, finalmente, com o famoso médico ital iano
Césare Lombroso, fenômeno de atavismo, através do qual ele e seus
discípulos procuraram atestar cientificamente a existência dos célebres
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Nas últimas décadas do século XIX, Lombroso e seus discípulos fundaram a chamada Escola
Positiva de Direito Penal, cujo programa era justamente reformar os princípios liberais do direito
a partir das novas idéias biodeterministas. Se os homens não possuíam livre arbítrio, principal-
mente quando se tratava de criminosos, não haveria porque julgar ou condenar. Os tribunais não
deveriam mais avaliar um ato e atestar sua autoria, mas examinar um indivíduo e estabelecer o
grau de sua periculosidade. Teoricamente, através do exame antropológico, um homicida eventual
podia ser considerado menos perigoso que um ladrão de galinhas e ser objeto de uma intervenção
legal menos definitiva e severa. As profundas conseqüências do impacto desse tipo de raciocínio
na estruturação e funcionamento das instituições jurídicas e penais liberais têm sido objeto de
inúmeros trabalhos no Brasil (ver, entre outros, Correa, 1982; Fry, 1985; Fry & Carrara, 1986;
Carrara, 1988).

17

criminosos-natos.17 Nesse sentido, passou a designar um processo de
perda dos costumes civilizados. Significava então regressão e atraso. Sem
perder totalmente o sentido de abastardamento e degradação, passou a deno-
tar fundamentalmente parada de desenvolvimento em estágio de evolução
anterior. Era o retour du revennant, como formulavam os franceses.

A teoria da degeneração nos falava, portanto, de um processo de
desumanização ou animalização, tendo se constituído em extensa reflexão
sobre os limites do humano e sobre sua definição. Era princípio natural
de produção de desviantes, cuja humanidade começava então a ser contes-
tada. Seres biologicamente parecidos aos seres humanos, mas, em pro-
fundidade, diferentes, anômalos, monstruosos. Explicitamente, tratava-
se de constatar sua existência, descrevê-los, classificá-los, estudar sua ana-
tomia, sua f isio logia,  seu ps iquismo e  dete rminar o grau de seu
distanciamento do representante típico da espécie. Além disso, tratava-se
de estabelecer os processos através dos quais reproduziam-se e os meios
para reconhecê-los em meio à massa, separá-los, individualizá-los e, even-
tualmente, eliminá-los.

Seres demasiadamente singulares, excessivos, excêntricos, originais.
Geralmente, perigosos e repugnantes, porém, nem sempre. E o que torna
a noção ainda mais complexa é o fato de, secundariamente, ter também
sido aplicada a tipos sociais com alguns atributos positivos potencializados.
Toda a discussão em torno do caráter degenerativo da genialidade, de
Moreau de Tours a Lombroso, alerta para o fato de não se estar diante de
uma teoria que procurava explicar apenas os desvios da norma socialmen-
te considerados negativos. Tinha pretensões maiores e, num certo nível,
podemos considerá-la como uma espécie de teoria geral sobre a gênese da
singularidade, sobre a emergência de qualquer diferença relativamente
ao representante considerado típico de uma espécie. Nesse sentido, é im-
portante notar que a teoria da degeneração fazia uma leitura muito parti-
cular do darwinismo, tratando a espécie enquanto organismo, assimilan-
do as leis de conservação deste às daquela. Se podemos pensar o critério
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de “saúde” de uma espécie justamente como sua capacidade de diversifica-
ção, de produção de desvios a partir de um tipo; os critérios de saúde do
organismo são, ao contrário, a possibilidade de manter suas funções den-
tro dos padrões de normalidade, evitando os desvios excessivos aquém ou
além da norma fisiológica. Assim, enquanto o darwinismo original (con-
forme lido atualmente) parecia ser antes uma valorização da diferença e
da mutação, a teoria da degeneração, embora marcada pelo evolucionismo,
expressava o fascínio pela identidade. Todos os que se distanciassem do
homem médio ou que apresentassem comportamentos excessivos em rela-
ção ao normal acabavam sendo naturalmente (ou deveriam sê-lo social-
mente) eliminados. A conservação da espécie era entendida como a manu-
tenção através das gerações de seus caracteres típicos.

Assim, o processo de degeneração, ao se generalizar, desenhava a
possibilidade de uma tragédia a um só tempo biológica e social que, seja
pela extinção do homo-sapiens, seja pelo seu rebaixamento no quadro hie-
rárquico das espécies, apontava para a possibilidade de um devir-outro,
coletivo ou societário. Além disso, como não deixam de ressaltar os auto-
res que têm trabalhado com a noção, a teoria da degeneração propiciou
também uma espécie de “antropofagia simbólica”, através da qual o “ou-
tro”, bárbaro, primitivo ou selvagem, deixou de ser um colateral distante,
infeliz ou não, para ser o ancestral, a base sobre a qual e contra a qual a
civilização se construía (Pick, 1989).

Segundo as teorias evolucionistas em voga, o primitivo era predomi-
nantemente capturado no interior de uma representação que falava de um
mundo de trevas, de ausência de civilização e de cultura, onde reinavam
a escassez e o medo. Onde os princípios religiosos se reduziam a um con-
junto de seres fantásticos ou nebulosos e os princípios do direito eram
rudimentares ou inexistentes. Mundo da guerra, das culpas coletivas,
imerso na violência. Momento da história da evolução humana no qual o
homem, ou não compreendia, ou compreendia mal o universo que o cer-
cava, todo entrelaçado por estranhas participações, minado de bolsões de
irracionalidade e confusão. Mundo do desconhecimento básico das regras
de higiene, do sofrimento, da seleção dos físicamente mais aptos e, por-
tanto, do império dos mais fortes. Mundo do transe e da luxúria, da poli-
gamia e de casamentos promíscuos, do império das paixões e da ausência
de autocontrole. Através da teoria da degeneração, esse outro mundo não
estava mais nas fronteiras do mundo civilizado. Surgia e ressurgia na pai-
sagem das grandes metrópoles, na pele de uma variada hoste de  regressi-
vos. Traços desse estágio nascente da civilização ainda rondavam o mundo
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moderno, como se pensava naquele momento. Estavam presentes entre
os pobres, estavam no mundo do crime, manifestavam-se através da
loucura. Encontravam-se disseminados entre os negros, mas também
eram cultivados pelos ricos e aristocratas.  Estavam nas zonas do mere-
trício e, em finais do século XIX, como veremos, passaram a se propa-
gar através da sífi l is.

Assim, a noção passou a ser utilizada como critério para a avaliação
de indivíduos e grupos sociais mais ou menos amplos que viviam no inte-
rior da chamada civilização. Foi fundamental para que toda uma extensa e
complexa rede simbólica passasse a estabelecer uma comunhão profunda
entre o primitivo e algumas categorias sociais desviantes que, por seu com-
portamento e valores, representavam uma ameaça sempre constante de
volta à barbárie, de uma degeneração da espécie. Transformou-se em nú-
cleo articulador de uma teoria médico-antropológica que por mais de cem
anos (até pelo menos a Segunda Grande Guerra) configurou as represen-
tações e, em larga medida, determinou as atitudes das sociedades ociden-
tais ante as diferenças sociais que emergiam dentro de seus próprios limi-
tes, engajando-as em um processo que Pick designa com propriedade de
self-colonization (Pick, 1989:40). Marcou a reflexão científica que se fazia
em torno de uma multiplicidade de “objetos” a que historicamente se li-
gou e cujos perfis sociais ajudou a delinear: o criminoso, o louco, o gênio, o
homossexual, o judeu, o mulato, a prostituta, o libertino, o venéreo. Em al-
gum momento, todos eles foram acusados de degenerados e de causadores
da degeneração da espécie ou da raça, pagando por isso pesado tributo.
Anormais, sem dúvida, cujas ações “extravagantes” eram explicadas por
uma suposta anomalia orgânica (geralmente comprometendo o sistema
ner voso) recebida como legado ancestral e inexoravelmente transmitida à
descendência, com agravamento progressivo. Mais que uma situação do-
entia, a degeneração designava uma condição anormal permanente,
irreversível e progressiva, colocando seus portadores em posição de infe-
rioridade biológica irremissível perante os outros homens. Assim, incor-
poravam individualmente uma trajetória de degradação ou de regressão bi-
ológica que, ao se generalizar através da hereditariedade, comprometia toda
a espécie, ameaçando-a com a extinção ou com o retorno a estágios ante-
riores de evolução física e moral.

E o mais inquietante: dialeticamente, eram algumas das mais “be-
las” conquistas da modernidade de então que passavam a ser apontadas
como estopim do processo de degeneração. A vida na metrópole, o traba-
lho na grande indústria, a incorreta ou exagerada interpretação (como
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diriam alguns) das liberdades e direitos individuais18 etc. seriam os verda-
deiros responsáveis por essa multiplicação de criaturas inúteis, indesejáveis
e ameaçadoras. Como dizia o dermatologista e psiquiatra brasileiro Juliano
Moreira, a degeneração seria uma espécie de “deslizamento” em uma “que-
brada resvaladiça que margina a estrada do progresso” (Moreira,
1899:112, grifo meu). Neste sentido, toda a configuração da degeneração
pode ser lida como manifestação de um pensamento de tipo conservador.19

Efetivamente,  não de ixava de apontar para o avesso das utopias
progressivistas. No correr do século XIX, contra a fé cega no progresso e na
civilização, desenhava-se também uma atitude de suspeita, de alerta e de
crítica. Como diz Stocking (Stocking Jr., 1987:16), os exemplos de  deca-
dência dos povos e sociedades eram muito mais visíveis do que a possibilida-
de de um infindável progresso (como queria o evolucionismo spenceriano)
ou de um eterno e equilibrado apogeu (como, de certo modo, prometiam as
utopias comtiana, durkheimiana ou marxista).

Obviamente, apesar do parentesco, a teoria da degeneração consti-
tuía-se em variante bastante peculiar de uma crítica social conser vadora
mais ampla. Muito diferente, por exemplo, do tradicionalismo católico
ou do conser vadorismo romântico. Historicamente, nada lhes foi tão
oposto e antagônico, apesar das conexões que hoje poderíamos ser ten-
tados a estabelecer. Antes de mais nada, porque toda essa enorme confi-
guração ideológica caracterizava-se por ser socialmente considerada ci-
entífica. Como vimos, apoiava-se explicitamente na reflexão da biologia
e das diferentes ciências da vida. Tratava do fenômeno da hereditariedade
mórbida e dos males individuais e coletivos que poderiam advir da altera-
ção básica dos caracteres da espécie. Não criticava a civilização em si,
mas apenas alguns de seus aspectos e tencionava salvá-la através de suas
próprias conquistas, ou seja, através de uma inter venção esclarecida,
objetiva, científica. Assim, se os teóricos da degeneração caracterizavam-
se pela crítica a aspectos fundamentais da modernidade ou civilização
(exacerbação do individualismo, da tolerância etc.), aproximando-se de
críticos de outra estirpe, comungavam com defensores dessa mesma ci-
vilização de uma profunda crença na ciência. Ao romantismo, as teori-

18

19

Um dos principais alvos dos teóricos da degeneração foi a metafísica liberal que instituíra o pri-
mado da liberdade individual, em nome da qual, segundo postulavam, era permitido aos cidadãos
desconsiderarem os interesses mais amplos da sociedade e da espécie, em nome dos interesses e
prazeres individuais. Era o extremado culto ao indivíduo que levava aos comportamentos excessi-
vos ou desregrados, à desorganização social, à decadência.
Numa análise mais ampla do que aquela que me proponho aqui, a literatura sobre a degeneração,
científica ou literária (no sentido corrente do termo), deveria ser contextualizada no interior de
toda a enorme produção pautada pela crítica à civilização, em toda a sua grandeur francesa, e da
modernidade.
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as degeneracionistas do século XIX opunham-se sobretudo no que ele podia
representar de exacerbação do individualismo, da valorização da singulari-
dade individual, da autonomia do sujeito ou de sua liberdade fundamental.

A idéia de degeneração já era bastante conhecida nos meios cientí-
ficos, literários e mundanos, no final do século XIX. Penetrou nos tri-
bunais, na imprensa, no discurso político e na linguagem cotidiana. Como
dizia Genil-Perrin em 1913: “De todas as palavras de nossa linguagem
especializada, não há talvez nenhuma que tenha se popularizado tanto”
(Genil-Perrin, 1913:9). Não há dúvidas quanto ao fato de as idéias
de gene rac ionis ta s  te r em  d e ixado p ro funda  m ar ca  na  pa is ag em
institucional do Ocidente, justificando o aparecimento de uma extensa
rede de inter venções sociais. Durante várias décadas, a esterilização de
anormais, o racismo de Estado, a luta contra o alcoolismo e outras dro-
gas, o combate à prostituição e certas formas especiais de controle para
algumas categorias de delinqüentes apresentaram-se como os meios mais
seguros para implementar a urgente tarefa de salvar a humanidade (ou
algumas de suas raças) de um colapso que se acreditava iminente. Tam-
bém a luta antivenérea deve ser considerada fundamentalmente como uma
das dimensões da luta mais ampla contra a degeneração, pois, a partir da
passagem do século, a sífi l is será uma de suas mais importantes causas.
É como causa da degeneração que a sífi l is deixaria de ser uma doença de
indivíduos para ser uma doença da raça ou espécie, adquirindo um valor
propriamente social e se oferecendo como importante ponto de articula-
ção de discursos nacionalistas.

Sífilis e degeneração

Em finais do século XIX, a problemática da sífilis cortou como que
transversalmente a já então robusta e complexa discussão oitocentista re-
lativa à hereditariedade mórbida ou degeneração, traduzindo-a para uma nova
linguagem: a linguagem da bacteriologia, com seus microorganismos, seus
corantes, seus microscópios e seus testes. Duplo movimento que, de um
lado, fez com que a discussão sobre a hereditariedade mórbida e, portanto,
sobre o melhoramento racial participasse da modernidade pasteuriana e,
de outro, com que se multiplicassem infinitamente os perigos da sífi lis. O
grande operador dessa tradução parece ter sido Alfred Fournier. E pode-
mos muito bem acompanhar seu trabalho através do famoso e influente
livro Syphilis et marriage, publicado em 1880. As idéias aí expostas serão
acatadas e reproduzidas incessantemente pelos sifilógrafos brasileiros du-
rante o período coberto por esta pesquisa.
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Primeiramente, contra a opinião de vários especialistas da época,
Fournier vai reafirmar a idéia mais antiga de que, além da muito mais fre-
qüente transmissão congênita, através da qual a mãe infectada transmitia a
doença ao feto durante a gravidez, haveria também uma transmissão pro-
priamente hereditária que, através de mecanismos então misteriosos, fazia
com que o pai sifilítico, isento de lesões contagiantes, pudesse contaminar
diretamente o feto sem, entretanto, haver contaminado previamente a es-
posa. Supunha mesmo que o feto assim contaminado pudesse, ao longo da
gestação, contaminar a mãe, previamente sadia. Contra os que já defendi-
am a idéia de não haver criança sifilítica sem mãe que também o fosse e
apoiando-se explicitamente na idéia da onipresença da moléstia, Fournier
raciocinava: “Antes de mais nada, abordando o tema do ponto de vista da
teoria pura, como admitir um instante sequer que o estado de um pai sifilí-
tico possa ser inofensivo para sua progenitura? Ora, se a todo momento
vemos de modo claro a herança paterna se traduzir nos filhos através de
inumeráveis semelhanças de toda ordem, se a vemos se manifestar por ana-
logias físicas e morais, e mais ainda por analogias patológicas as mais evi-
dentes, como poderíamos acreditar que essa herança não ocorreria com a
sífilis, doença diatética por excelência, crônica por excelência, impregnan-
do tão profundamente o organismo que tem a dupla liberdade de
afetar todos os sistemas e de desenvolver suas manifestações a qual-
quer momento, sem prazo certo, em trinta, quarenta ou cinqüenta
anos depois de sua irrupção! Uma doença destas seria indiferente heredi-
tariamente do pai ao filho! (Fournier, 1880:36-37, grifo meu).

Em segundo lugar, através dessa misteriosa forma de propagação,
raramente o que se transmitia era a sífi lis enquanto doença específica.
Para Fournier, a hereditariedade paterna produzia, antes de mais nada,
uma “inaptidão à vida”. Tal inaptidão poderia ser radical, implicando a
morte dos filhos no útero ou nos primeiros dias de vida. Ou relativa, em
caso de sobrevivência, pois a descendência exibiria uma constituição orgâ-
nica “enfraquecida”, “empobrecida”, “delicada”, “inferior à média normal”,
uma “degeneração nata”, marcada por “vícios constitucionais, predisposi-
ções mórbidas (principalmente para perturbações nervosas), decadência,
má-formação congênita e paradas de desenvolvimento”. Segundo diz, “ex-
pressões modificadas, transformadas da hereditariedade específica” (Idem,
46-52). Todas as características atribuídas à degeneração e aos degenera-
dos por psiquiatras e antropólogos aqui aparecem como sendo de origem
heredo-sifilítica.

No mesmo livro, ao tratar das conseqüências da sifí lis no caso de
ambos progenitores estarem contaminados, Fournier voltava a abordar a
questão. Primeiramente, ele separava a possibilidade de aborto ou de trans-
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missão da sífi lis propriamente dita, fatos “patentes”, “bem estabelecidos
cientificamente”, sem “contradita possível”, segundo escrevia. Porém, ha-
via ainda uma terceira alternativa, apresentada por Fournier com muito
cuidado, pois estaria aí tocando num dos “pontos mais difíceis e delicados
da patologia”. Tratava-se justamente da possibilidade de a sífi lis produzir
na descendência “manifestações ou tendências que não se enquadram nos
sintomas clássicos da doença”. Apesar das discussões que cercavam esta
“hereditariedade mórbida dessemelhante”, confessava Fournier... “minha
posição está tomada – perguntem-me sobre esse problema que tem me
preocupado há tempos e o qual tenho estudado com minuciosa atenção.
Eu responderei que depois de haver duvidado eu não duvido mais, e a
minha convicção atual é de que a influência sifilítica dos progenitores não
se traduz sobre os filhos apenas através de sintomas de ordem sifilítica,
mas também por estados mórbidos, por disposições mórbidas que não têm
mais nada de sifilítico em si, mais nada a ver com a sintomatologia clássi-
ca da vérole,20 que lhe são mesmo completamente diferentes, não deixando
entretanto de constituir expressões modificadas do estado diatésico dos
ascendentes, não deixando menos de constituir, se posso dizer assim, uma
espécie de descendência indireta da vérole” (Idem, 60-61).

Temos assim uma das grandes “contribuições” de Fournier. Apoian-
do-se no mesmo princípio da hereditariedade mórbida dessemelhante de Morel
– que já havia impregnado áreas importantes da reflexão médica –, ele
afirmava que, hereditariamente, a sífilis poderia produzir não só outras
moléstias, mas ainda um conjunto variado de anomalias ou de defeitos.
Dito de outro modo, Fournier defendia a idéia de que a sífi lis constituía-
se em espécie de mediadora entre patologia e teratologia: uma moléstia
que, agindo de um modo não esclarecido sobre o “germe” (esperma ou
óvulo), tornava-se um princípio teratológico com poder de alterar o pró-
prio biotipo da espécie ao longo das gerações, fazendo com que degenerasse.

Como se vê, o historiador Alain Corbin parece ter toda a razão quan-
do afirma que Fournier inaugurou “a idade de ouro da teratologia sifilíti-
ca” (Corbin, 1977:249). Se não foi ele o primeiro a relacionar sifí lis e
degeneração, foi o que o fez de maneira mais eficaz e persuasiva. Na au-
sência de um modelo mais eficiente para explicar o modo pelo qual a sífilis
corrompia o “germe” ou “plasma germinativo” (diríamos hoje, o código
genético), fato que Fournier acreditava evidenciar-se a partir de sua expe-
riência clínica, ele lançava mão de um raciocínio dedutivo. Assim, racio-

Vérole é um dos sinônimos da sífilis,que não parece ter sido aqui empregada por Fournier sem
razão. Um dos criadores da então moderna sifilografia, não deixava de estar marcando sua dife-
rença dos partidários da vérole, ou da antiga sífilis ou, dito de outro modo, do antigo modo de se
conceber a doença.

20
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cina: se a sífi lis é “une maladie de tout l’êtrê”, “...se é suscetível de provo-
car perturbações a um só tempo tão profundas e complexas no organismo
que afeta, o que haveria de supreendente no fato de a hereditariedade re-
fletir essas disposições mórbidas variadas sobre o produto da concepção,
sobre a criança gerada por pais sifilíticos?” (Fournier, 1880:62).

Contrariando seu mestre Ricord e outros médicos da primeira meta-
de do século XIX, que não acreditavam na possibilidade de a sífi lis ser
transmitida hereditariamente à segunda geração, Fournier passou a de-
fender a idéia de que os filhos de pais sifilíticos, por sua vez, corrompiam
seus próprios filhos. A sífi lis adquirida pelos pais tornava-se caráter adqui-
rido nas gerações sucessivas, manifestando-se através de uma infinidade
de sinais e sintomas. Depois disso, alguns sifilógrafos iriam disseminar a
idéia de que as conseqüências da sífi lis  podiam se fazer sentir até a quarta
ou mesmo até a sétima geração.

Para Corbin, foi principalmente a partir dos trabalhos de Fournier e
de seu filho, Edmond, que os médicos passaram a atribuir à sífi lis “quase
todas as má-formações,  quase todas as monstruosidades” (Corbin,
1977:249), contribuindo para que a doença adquirisse um aporte verda-
deiramente antropológico. Foi em parte graças a eles que se tornou cien-
tificamente correto dizer-se que a sífi lis era um dos principais fatores de
degeneração da espécie ou da raça humana em sentido largo ou de algumas
raças particulares. Um fator fundamental da decadência ou inferioridade
biológica exibida por certas populações, interferindo em seus caracteres
biotipológicos. Verdadeira responsável pela multiplicação desses seres sin-
gulares, desviantes, bizarros, perigosos e às vezes geniais que passaram a
freqüentar os pesadelos das elites intelectuais a partir do século XIX.

“Miniaturas da decrepitude”: os heredo-sifilíticos

Antes de mais nada, os sifilíticos hereditários ou heredo-sifil íticos ti-
nham um aspecto físico bastante característico, misto de involução e de
degradação. Quando fortemente atingidos pela doença dos pais ou avós,
nasciam com aspecto de velhos, como se todo o peso da decadência da
civilização se estampasse concentradamente em seu corpo, fazendo deles,
como dizia um certo dr. Doublet, “miniaturas da decrepitude” (apud Cal-
das, 1866:55). Em termos gerais, o heredo-sifi lítico “é franzino, magro,
sua fisionomia se trai pela coloração especial que nem é palidez, nem icte-
rícia e pela falta de harmonia nos traços, o sistema muscular é muito
pouco desenvolvido. A fronte é larga e proeminente, o nariz chato e o
olhar sem brilho” (Rocha, 1906:98).
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Podia apresentar ainda características simiescas como “prognatismo
acentuado do maxilar inferior e abóbada palatina muito ogival” (Moreira,
1899:114). Caracterizava-se fisicamente pela lentidão no desenvolvimento,
irregularidade na dentição, infantilismo (pêlos, menstruação, óvulos, testícu-
los, seios atrasados ou rudimentares) e por vícios congenitais: lábios leporinos,
pé-chato, microcefalia, hidrocefalia, assimetria craniana, divisão da abóbada
palatina, dedos supranumerários etc. (Seabra, 1902:49). Segundo o eugenista
Renato Kehl, a transmissão hereditária da sífilis, “freqüentíssima”, “represen-
ta uma das principais causas de numerosos desequilibrados, aleijados, anor-
mais, em suma, desses infelizes degenerados, do corpo ou do espírito, que se
vêem a todo o momento e em toda parte” (Kehl, 1921:11).

Assim, vários dos estigmas que eram anteriormente atribuídos à de-
generação por psiquiatras e antropólogos criminais, encontraram, a partir
de finais do século XIX, uma etiologia sifilítica. Antes de mais nada, a
sífilis hereditária implica uma parada de desenvolvimento físico, onde
os heredo-sifil íticos estariam votados “à procriação de uma raça inferior,
degenerada, rica em espécimes mórbidos” (Rocha, 1906:105). Quando,
porém, a degeneração sifilítica atingia o “espírito”, ela determinava ainda o
aparecimento de perturbações nervosas incuráveis, oriundas, como se di-
zia à época, de “vícios anatômicos do sistema nervoso” (Porto-Carrero,
1918: 41-42). Primordialmente, apresentava-se como parada de desen-
volvimento mental. Para Fournier, além de estigmas anatômicos eviden-
tes, os heredo-sifil íticos apresentavam também sintomas de imbecilidade e
idiotia, podendo ser considerados verdadeiros arriérés. Com o que concor-
dava o brasileiro Cláudio de Souza, para quem ”os descendentes que so-
brevivem à horrível hecatombe são raquíticos, deformados, incapazes para
a luta, de aspecto deplorável; a sua evolução mental é lenta e incom-
pleta, sendo enorme os casos de idiotismo e imbecilidade” (Souza,
1906a:8, grifo meu). São, como diz em outro texto, “defeituosos, física e
moralmente, na maior parte verdadeiros aleijões, idiotas e cretinos, inap-
tos à luta pela vida...” (Souza, 1906b:18).

Assim, os sifilógrafos, que já haviam ingressado na área da psiquia-
tria através da paralisia geral progressiva, invadem-na agora através da pró-
pria idéia de degeneração do sistema nervoso que, a partir de sua reflexão,
passa a ser predominantemente provocada pela hereditariedade sifilítica.

Tais vícios anatômicos podiam também se manifestar através de con-
vulsões, de meningites, de “uma grande excitação da emotividade que conduz
facilmente aos estados passionais” ou do “embotamento do senso moral”.
Assim também, os doentes da vontade, os preguiçosos, os perversos sexuais
começavam a ser considerados frutos da sífilis (Porto-Carrero, 1918:41/42).
Eram regressivos morais. Muitos deles, como dizia Porto-Carrero, apresenta-
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vam uma tendência inata e precoce para o mal: “Marcado por uma disgenesia
cerebral, o pequeno leva até tarde na idade para aprender a ler. Falho de
atenção, falho de percepção, não será talvez um imbecil, é quase um fraco
de espírito. Sempre o último da classe, sempre punido por seu estado de
distração, de alheamento, não chega por fim a adquirir ilustração nenhu-
ma; e pelo lado moral, não podendo imitar o bom proceder dos camaradas,
não lhes havendo atingido o nível ético como não atingiu o nível intelectu-
al, desvia-se para o trilho errado; é mau e perverso. Algoz dos pequenos
animais, tormento dos colegas, esse anormal chega, entretanto, à idade
púbere. Aí, nesse período de meia anarquia das funções, desequilibra-se-lhe
mais o espírito. Onanista, pederasta, sádico ou masoquista, a sua degrada-
ção o leva aos poucos ao contato com gente da pior moral; e como a taverna
está à mão, o álcool faz o resto: abre-lhe as portas do crime” (Idem,
1918:20). Até a década de 1940, a hereditariedade sifilítica (ao lado da al-
coólica) seria considerada uma das principais explicações para a “perversão
instintiva” ou “psicopatia infantil”, e, portanto, para a criminalidade dos
menores (Moncorvo Filho, 1931).

Como se vê, recobrindo quase integralmente a antiga figura da dege-
neração, a heredo-sífilis passou então a ser princípio de explicação de uma
enorme gama de comportamentos considerados desviantes, principalmente
daqueles que se manifestavam precocemente e pareciam irremediáveis. Es-
taria na base da loucura, da criminalidade e da genialidade que continuaram,
através dela, a ser explicadas biodeterministicamente, enquanto tendência
inata. Continuava, portanto, a embasar uma teoria que, de um lado, insis-
tia na gênese natural ou biológica da singularidade e, de outro, na inexistência
de um livre arbítrio, que permitiria aos homens direcionarem seus atos se-
gundo a sua consciência. De um modo geral, a descendência dos sifilíticos
era sempre tratada como um peso, um fardo, uma vergonha para a socieda-
de. Não somente inúteis, mas também perigosos.

Ninguém parece ter sintetizado com maior precisão e elegância
este movimento do que o médico francês Léon Daudet, filho de pai sifi-
l ítico, o escritor Alphonse Daudet, morto depois de haver sofrido terri-
velmente com as manifestações da sífi lis terceária . Em seu Face à dor,
Léon escrevia nos primeiros anos do século XX: “O micróbio do terrível
mal, o treponema, pois devemos chamá-lo por seu nome, tanto é o agui-
lhão do gênio e do talento, do heroísmo e da inteligência, quanto da
paralisia geral, do tabes e de quase todas as degenerescências . Tanto
excitante e estimulante, quanto entorpecedor e paralisante, penetrando
e agindo sobre as células da medula e do cérebro, senhor das congestões,
das manias, das hemorragias, das grandes descobertas e das escleroses, o
treponema hereditário, cujo poder aumenta com o cruzamento entre
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famílias sifilíticas, teve, tem e terá um papel comparável àquele
do fatum entre os antigos . Ele é o personagem, invisível mas presente
que move os românticos desequilibrados, os aberrantes de aspecto subli-
me, os revolucionários pedantes ou violentos. Ele é o fermento que faz
crescer a massa um tanto pesada do camponês e a refina em duas geracões.
Do filho de uma doméstica ele faz um grande poeta e do pacífico peque-
no-burguês um sátiro, de um marinheiro faz um astrônomo ou um con-
quistador. A maior parte das degenerescências e malefícios atribuí-
das ao alcoolismo são provocados por este espiroqueta de uma agi-
lidade, ductilidade, penetração e congenitalidade – se pode dizer
assim – ainda misteriosas”. (apud Quétel, 1986:218, grifos meus).

Assim, desde as últimas décadas do século XIX, a questão “dos sifi-
líticos em suas relações com o futuro das sociedades” deveria se tornar,
como dizia Juliano Moreira, uma das mais importantes da medicina pú-
blica, “digna da atenção dos que estudam os fatores de desenvolvimento
físico e intelectual das raças” (Moreira, 1899:112). Efetivamente, a par-
tir desse momento, torna-se lugar comum afirmar que a sífi lis “enfraque-
ce a população, tornando-a incapaz para as funções civis e militares e um
fardo para a sociedade” (Xavier, 1880:36); que é um “elemento destrui-
dor das sociedades” (Sá, 1900:248), um fator “transformador degenerante
da raça humana” (Torres, 1930[1900]:307), uma “praga que como mil
garras, asfixia o indivíduo, a família e a raça” (Souza, 1906a:10). “Um
mal social” que “enfraquece as raças e despovoa territórios” (Miranda,
1906:21). Para Porto-Carrero “a toxina sifilítica chega até a depreciar,
diminuir e extinguir a raça (...) desvaloriza ou impede a descendência,
criando os hereditários imbecis ou degenerados, trazendo os mortos in-
fantes, os natimortos, os abortos sucessivos” (Porto-Carrero, 1918:7).

Enfim, um “grande perigo nacional”, pois “não só sacrifica a víti-
ma, mas a descendência”, sendo “prejudicial à raça” (Kehl, 1921:7). Como
em outros países, e mais do que em qualquer outra doença endêmica ou
epidêmica, a grande justificativa de toda a luta antivenérea no Brasil seria,
até a década de 1940, justamente a salvação e a melhoria da “nossa” já
tão desfalecida raça.

É certo que a trajetória das convicções científicas a respeito da here-
ditariedade sifi lítica não é linear ao longo do período aqui abordado. Já em
1918, Eduardo Rabelo se mostrava reticente quanto à possibilidade de
uma sífilis germinativa e, sem descartá-la totalmente, dizia que a ciência
tinha provas de que “não existe na grande maioria dos casos filho sifilítico
sem mãe sifilítica, isto é, que a sífilis antes de ser embrionária ou fetal é
materna e quase sempre transmitida através da placenta” (Rabelo,
1921:339). Em 1921, Renato Kehl dizia que não haveria sífi l is pro-
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priamente “hereditária”, uma vez que a transmissão não ocorria via óvu-
lo ou esperma. Porém, não deixava de afirmar que toda criança “nascida
de pais suspeitos deve ser cuidadosamente observada e tratada em tempo
e, igualmente, as crianças de longínquos ascendentes afectados pela
sífilis” (Kehl, 1921:26).

Ao que parece, a aplicação sistemática do teste de Wassermann em
mulheres aparentemente sadias, cujos filhos eram sifil íticos, passou a in-
dicar que elas também estavam contaminadas. Além disso, começava-se
mesmo a duvidar da existência de uma sífi l is de segunda geração, mas
não se tinha certeza se um pai heredo-luético, portador de distrofias con-
gênitas, não as transmitiria à sua descendência (Benévolo, 1925). E,
apesar de até os anos 30 ser comum a referência a “gametas luéticos”
(Meirelles, 1930:505), a “deformações morfológicas nos espermatozóides
de sifi l ít icos e lesões nos ovários das mulheres”,  produzidas pelo
treponema (Meirelles, 1931:633), já no início dos anos 40 a possibili-
dade de uma hereditariedade sifi l ítica , como havia sido proposta na pas-
sagem do século, já não merecia credibilidade. É certo que os médicos
ainda continuariam a ser cuidadosos quando tocavam no assunto, como
atesta um deles, em 1940, ao dizer que: “A sífilis fetal provém, pois, da
sífilis materna; é esta infecção que se transmite ao feto em desenvolvi-
mento no útero. A sífilis não é hereditária, isto é, não se transmite atra-
vés das células germinativas, óvulo ou espermatozóide; pelo menos é
muito discutível esta possibilidade . Ela se transmite por contágio
intra-uterino, o pai infecciona a mãe e esta o filho que se encontra em
seu ventre (Correa, 1941:277, grifo meu).

Entretanto, mesmo deixando de ser considerada progressivamente
como transmissível hereditariamente, de um modo geral, a sífi lis será, até
a Segunda Guerra Mundial, a mesma “atilada e operosa criadora de mons-
truosidades,(...)  um dos maiores flagelos que trabalham em prol da
degenerescência e do extermínio do homem” (Fontenelle, 1939), confor-
me a haviam construído os sifilógrafos da passagem do século. Até o iní-
cio dos anos 40 continuaria sendo indubitavelmente um capítulo funda-
mental da eugenia, e, em torno do futuro dos sifilíticos e de sua descen-
dência continuou a gravitar o futuro das raças e das nações. Em seu dis-
curso de abertura da 1a Conferência Nacional de Defesa Contra a Sífilis,
o sifilógrafo Joaquim Mota deixava muito claro que aquele encontro tinha
um “caráter patriótico”, pois, sob os auspícios do Estado Novo, tinha
como objetivo “salvaguardar o futuro da raça brasileira”, de “formar em
bases eugênicas o brasileiro de amanhã”, de “combater os males que des-
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valorizam o homem, que se perpetuam através de gerações, criando as
degenerescências e o abastardamento da raça” (Anais da 1a Conf. Nac.
de Def. Contra a Sífilis, 1941:42-43, grifo meu).

Poderes da sífilis, poder dos sifilógrafos

Do ponto de vista sociológico, julgo impossível desvincular a trajetó-
ria do conceito de sífilis, sua tranformação simultânea em grave risco indi-
vidual e coletivo, conforme descrito em linhas gerais nos capítulos anterio-
res, da própria trajetória da especialidade e dos especialistas que, no campo
médico, dela tratavam. A consolidação do modelo de compreensão da sífilis
aqui descrito é contemporânea do processo de institucionalização da
sifilografia enquanto especialidade relativamente autônoma no campo das
ciências biomédicas. Geralmente, denunciar o perigo venéreo significava si-
multaneamente anunciar a importância social da nova especialidade e do
novo especialista, que reivindicava para si a posição de comando na luta a
ser empreendida.

De um lado, ao assumir o caráter de princípio etiológico geral, a
sífi lis não deixava de colocar os sifilógrafos em posição bastante peculiar
perante o “resto” da medicina. Vários deles acreditavam não exagerarem
ao afirmar que toda a patologia interna seria, um dia, simples “anexo” da
sífi lis, ou que a doença representava metade da patologia humana. O pro-
fessor de clínica neurológica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
Antônio Austregésilo, chega até mesmo a cunhar uma frase que ficará
famosa, sendo reproduzida incansavelmente nos cursos de medicina do
país: “em clínica, convém pensar sifiliticamente”. Até meados do século
XX, será comum os sifilógrafos referirem-se à sífi lis como “compêndio de
patologia”, “chave de toda a patologia”, “Proteu da medicina”, “hidra
proteiforme”, “Proteu da morte” etc. Em 1940, já no final do período em
estudo, um médico declararia que a sífi lis “abrange o estudo de quase toda
a patologia, e é a doença que fornece maior número de enfermos para
hospitais e manicômios” (Cunha, 1941:139).

De outro lado, toda a configuração da degeneneração, como vimos,
foi, de certo modo, atualizada pelos sifilógrafos. Um tanto imprecisa-
mente, em sua história da sífil is, Quétel afirma que a doutrina da heredi-
tariedade sifi l ítica  vinha substituir as antigas doutrinas sobre a degenera-
ção, medicalizando-as: “através da noção de distrofia hereditária, a sífi-
lis permitiu que a degeneração fosse,  não suprimida, mas ‘medicalizada’
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(Quétel, 1986:211).21 Por seu lado, Corbin afirma que... “foi acreditan-
do ao mesmo tempo na existência de uma hereditariedade tardia à longue
portée., ou seja, transgeneracional, e na não-especificidade da sífilis e de
suas manifestacões hereditárias que os médicos possibilitaram que se cris-
talizassem a angústia suscitada pela hereditariedade mórbida e a obsessão
pela degenerescência” (Corbin, 1981:136).

A meu ver, termos como “medicalizar” ou “cristalizar” descrevem mal
o processo. De um lado, a teoria da degeneração já era uma teoria médica;
de outro, não sei como se poderia distinguir “angústias” mais ou menos
abstratas, como quer Corbin. Mais precisamente, parece-me ter se tratado
de uma tradução de um teoria médica mais antiga para uma outra, que se
impunha então poderosamente. Digamos que, no mercado dos males hu-
manos, como “arrivistas científicos”, os sifilógrafos passaram a oferecer uma
causalidade sifilítica (total ou parcial) a fenômenos de etiologia incerta ou
tornada incerta (doenças cardíacas, problemas neurológicos e psiquiátricos,
cânceres) a partir dos novos cânones bacteriológicos, estabelecidos em fi-
nais do século XIX. Até então, tais fenômenos vinham sendo estudados por
diversas outras áreas da medicina. A aceitação de tal causalidade obviamen-
te trazia uma inestimável vantagem, pois, em certo sentido, dava a tais do-
enças e a quem delas tratava uma “entrada” segura para o maravilhoso “la-
boratório de Pasteur”. A partir da aquisição do “ingresso”, ter-se-ía o selo
do treponema e de sua estranha realidade espiralada, detentora da fantásti-
ca propriedade de surgir tênue, rápida, extremamente ágil sob as lentes de
magníficos microscópios. Oferecia-se ainda um instrumento moderníssimo,
durante muito tempo o único no gênero, o teste de Wassermann, para
detecção dos contaminados. E as maravilhosas injeções de Ehrlich, logo
comercializadas, no Brasil, pela Bayer. Se não eram capazes de recuperar os
degenerados, heredo-sifilíticos, ou avariados, podiam ao menos, fazendo cica-
trizar as lesões pelas quais a sífilis se transmitia habitualmente, interromper
o processo de degeneração em sua fonte, impedindo que se generalizasse.

Obviamente, tal “ingresso” tinha um preço. Ao aceitarem uma cau-
salidade sifilítica para a monstruosidade, a loucura, o crime, as cardiopatias
e uma infinidade de outros males, ou seja, ao aceitarem a sífi lis enquanto
espécie de princípio etiológico geral e fator de degeneração da espécie,
criminólogos, psiquiatras e clínicos dos mais diferentes feitios obrigavam-
se a gravitar em torno dos sifilógrafos e a submeterem-se a suas convic-
ções. Alguns relutaram em pagá-lo. Parece mesmo ter havido, entre certos
médicos do período, uma insatisfação explícita diante do “expansionismo”
da sifilografia.

 Quétel retomaria a mesma idéia em trabalho um pouco mais recente (1988).21
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Assim, por exemplo, no 1o Congresso Sul-Americano de Dermatologia
e Sifilografia, realizado no Rio de Janeiro em 1918, o clínico Oscar Clark
contrapunha-se muito polidamente a alguns “exageros” dos sifilógrafos re-
lativos à gravidade do mal. Dizia ele: “...não nos devemos levar muito pela
opinião dos especialistas em matéria de prognóstico da sífilis. Os clínicos
têm, talvez, o espírito mais livre para julgar a situação, pois os especialistas
não só são consultados mais vezes por doentes com manifestações específi-
cas patentes e até mesmo incuráveis, como também por causa daquela
força imensa que representa a concentração de espírito num assunto
determinado, acabam por magnificar a imagem que tanto lhes preo-
cupa o cérebro” (Clark, 1921:190, grifo meu).

Além disso, Clark questionava o fato de ser a sífi lis realmente fator
de degeneração: “Se a sífilis fosse fator tão importante de degeneração das
raças, como querem alguns autores, o nosso povo deveria ser considerado
profundamente degenerado e, no entanto, não conheço raça mais for-
te” (Idem, grifo dele).

Porém, nada melhor do que um desviante assumido para revelar o
que os outros muito provavelmente calavam. É o caso do obscuro  médico
paulista, Otávio Félix Pedroso, que, com o apoio do conhecido positivista
Luis Pereira Barreto, se insurgia no inicío da década de 1920 contra o
império dos sifilógrafos. Para Pedroso, a gonorréia era muito mais temí-
vel.22 Conforme dizia, “o perigo da sífilis reside mais na imaginação dos
povos do que na realidade dos fatos” (Pedroso, 1921a:6). Para ele “o fana-
tismo pela sífilis é tão forte, tão grande que chega ao ponto de obliterar o
raciocínio clínico de muitos especialistas e do público em geral mesmo
quando todo tratamento específico – ‘914’, mercúrio, iodureto de potás-
sio, etc. – não produza o resultado esperado; e nem tampouco melhore a
condição mórbida do paciente. Nem com o insucesso desses tratamentos,
eles se convencem, por coisa alguma, que a causa da complicação orgânica
apresentada pelo doente em questão não é causada pela sífilis – afirmam
sempre que se não foi causada pela sífilis adquirida, foi pela sífilis heredi-
tária dos pais, dos avós e por aí a fora. Infelizmente, nestes últimos

Na verdade, para Pedroso, quase todos os males humanos podiam ser reduzidos, ou à gonorréia, ou
ao mal funcionamento das glândulas sexuais. Para tratá-los, desenvolveu um método original que
consistia, segundo Pereira Barreto, “na arte da extração do pus” (apud Pedroso, 1921b:7). Trata-
va-se de uma terapia automática, baseada em gonoextractores – aparelhos de seu invento, descri-
tos como um “sistema de sondas metálicas ligadas a uma pêra de borracha que faz vácuo na
uretra, na vagina, no útero ou no reto” (Idem). Pedroso procurou sem sucesso divulgá-los através
da sua Cruzada Brasileira Contra a Avaria e as Moléstias de Origem Obscura , fundada em
São Paulo, em 1921. Apresentado como verdadeira panacéia, o novo método de cura viria, segun-
do dizia, não apenas salvar os doentes, mas a própria medicina, que, insistindo na terapêutica
medicamentosa, fracassara ante os males venéreos (Idem, 19).

22
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tempos, não somente os leigos, mas também a maior parte da classe
médica estão sofrendo de sifilomania ou sifilofobia; para eles quase
todas as desgraças da humanidade são provenientes da sífilis .
Destarte, os infelizes que sofrem de uma irregularidade orgânica qual-
quer, alimentam-se mais com mercúrio, ‘914’, etc., do que com alimenta-
ção reconstituinte e não venenosa” (Pedroso, 1921b:32, grifo meu).

Não se trata aqui, obviamente, de tomar partido ao lado de Pedroso.
De todo modo, como atualmente consideram vários autores, o império
dos sifilógrafos vai ruir no pós-Segunda Guerra, quando as doenças ve-
néreas, em geral, e a sífi l is, em particular, perdem seu glamour e deixam
de ser objeto da enorme atenção que haviam merecido até então. Para
tais autores, a descoberta de uma medicação eficaz – a penicilina – teve
papel fundamental nessa súbita desvalorização social.23 Têm razão em
parte, pois a sífi l is que a penicilina passa a curar na segunda metade do
século XX já não é mais, conceitualmente, a sífi l is cujas características
foram aqui descritas.  O pós-Segunda Guerra marcaria uma nova
rearticulação do conceito, fazendo com que perdesse a abrangência que
possuíra até então.

Antes de mais nada, a moléstia perde parte dos enormes poderes
conferidos pela crença em sua onipresença no organismo humano. Se-
gundo depoimento recente do médico francês Pequignot, o desenvolvimento
da eletrocardiografia a partir dos anos 40 demonstraria a origem
coronariana da angina de peito, transformando em “mito” a aortite sifilíti-
ca. Concomitantemente, segundo diz, desenvolvimentos na área da neu-
rologia iriam negar a origem sifilítica de diversas formas de paralisia
(Pequignot, 1988:330). Muito provavelmente, tais transformações foram
também amparadas pelo desenvolvimento de novos testes laboratoriais,
que vieram confirmar o fato de milhares de doentes de outros males terem
sido, por quase meio século, diagnosticados falsamente, a partir dos meios
até então disponíveis, como sifilíticos (Löwy, 1993).

Além disso, não se pode esquecer também que o desmoronamento
dos regimes nazi-facistas coincidiu com a condenação das idéias e práticas
de uma ciência cujo objeto era justamente o melhoramento racial e o com-
bate à degeneração da espécie. Mantendo estreitos laços com essa configu-
ração ideológica, o combate às doenças venéreas parece ter perdido grande
parte de sua importância quando, exatamente no pós-Segunda Guerra, a
era da degeneração se extingue. Efetivamente, o medo da degeneração da
espécie humana parece possuir uma datação bastante específica: surgiu
em meados do século XIX e desapareceu em meados do século XX, quan-

Esta idéia é defendida mais intensamente por Brandt (1985). Mas também é sustentada por Quétel (1988).23
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do o conceito perdeu sua conotação técnica e sua aura científica. Foi na
década de 40 que se “revelou” a estrutura molecular do ADN, descartan-
do-se definitivamente a possibilidade da hereditariedade de caracteres ad-
quiridos e confirmando-se a aleatoriedade das mutações genéticas, que, diga-
se de passagem, passariam a depender daí por diante de uma outra espiral,
bem diferente daquela do treponema pálido.

Embora a incidência das doenças venéreas em todo o mundo venha
crescendo em ritmo acelerado desde a década de 1960, o problema venéreo
entraria em uma decadência que se prolongaria até o recente aparecimento
da AIDS, cujos poderes morbígenos são bastante comparáveis aos que, ante-
riormente, eram atribuídos à sífilis. De todo modo, o que interessa ser aqui
ressaltado é que, durante todo o período considerado, a sífilis manteve-se
como um dos mais graves problemas da patologia, da higiene e da eugenia,
assim como foi construída pelos sifilógrafos, principalmente os europeus.
De um modo geral, seus colegas brasileiros reproduziam suas teorias, con-
quistando, como veremos, grande prestígio no meio médico nacional. Ao
que parece, o mesmo processo que, através da construção do problema vené-
reo, permitiu aos sifilógrafos implantar o seu próprio espaço profissional no
campo científico internacional, podia ser reproduzido em qualquer país em
que o meio médico fosse suficientemente denso para comportar alguma es-
pecialização. É o que parece ter ocorrido no Brasil, onde, como veremos a
seguir, a sifilografia floresceu com relativo sucesso. Obviamente, ao se im-
plantar em “solo novo”, o problema venéreo interagia com questões propria-
mente locais, modulando as estratégias de implantação da nova especialida-
de e determinando o ritmo e a intensidade da luta antivenérea.
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Phillipe Ricord diferencia sífilis de gonorréia, estabelece os três estágios de sua evolução

O francês Léon Basserau é o primeiro a afirmar a individualidade do cancro mole

O inglês Hutchinson detecta as distrofias principais da heredo-sífilis

O americano Noeggerath demonstra efeitos desastrosos da gonorréia na mulher (aborto, esterilidade etc.)

Sífilis cardiovascular documentada na literatura médica

Albert Neisser identifica gonococcus como causador da gonorréia

Fournier demonstra clinicamente a origem sifilítica da paralisia geral progressiva
Credé (Alemanha) estabelece a gonorréia como causa da cegueira dos recém-natos
Nesse período, a sífilis começa a ser considerada um dos principais fatores de degeneração

Ducrey identifica o agente causal do cancro mole

Médicos brasileiros como Silva Araújo, Adolfo Lutz, Gaspar Vianna contribuem na diferenciação
da sífilis e de outras dermatoses tropicais como a bouba, a leishmaniose, a blastomicose etc.

Na França, Roux e Metchnikoff conseguem inocular a sífilis em macacos

Schaudinn isola treponema palidum, causador da sífilis
Castellani isola treponema pertenue, causador da bouba

Na Alemanha, Wassermann desenvolve seu teste

Na França, Roux e Metchnikoff desenvolvem a primeira pomada mercurial profilática

Na Alemanha, Ehrlich e Hirata desenvolvem o Salvarsan ou "606"

Nos E.U.A., Noguchi e Moore constatam presença do treponema no cérebro dos paralíticos gerais

Sezerac e Lavaditi desenvolvem bismutoterapia para sífilis

Inglês Alexandre Fleming descobre o poder bactericida do penicillium notatum
Começa a ser descartada a possibilidade de uma sífilis propriamente hereditária
Durante os anos 30 a sulfa começa a ser considerada eficiente na cura da gonorréia

Leon Blanco isola treponema careteum

John Mahoney, do US Public Service, demonstra eficácia da penicilina no tratamento da sífilis

Começa a ser descartada a origem sifilítica das várias cardiopatias e problemas neurológicos
As idéias degeneracionistas são cientificamente desacreditadas e desfaz-se a conjunção sífilis/degeneração.
Desenvolvimento de novos testes demonstra que milhares de pessoas haviam sido erroneamente diagnosticadas
como portadoras da sífilis

Sífilis e Doenças Venéreas
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