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RESUMO 

O presente trabalho busca analisar o pensamento higienista e eugênico da Liga 

Brasileira de Higiene Mental (LBHM) no que diz respeito às campanhas antialcoólicas 

desenvolvidas no ano de 1930 pela instituição. Foram vários os trabalhos encabeçados 

pela LBHM no sentido de combater o que a instituição considerava serem mazelas sociais 

que assolavam o Rio de Janeiro do século XX. Dentre tantos trabalhos escolhemos as 

campanhas anti-alcoolicas divulgadas principalmente nos Archivos Brasileiros de 

Hygiene Mental (ABHM), nossa fonte primária e o periódico oficial de divulgação de 

ideias da LBHM. Essas campanhas resultaram nas Semanas Anti-alcoolicas, em projetos 

de lei, e na presença efetiva da LBHM nas escolas municipais cariocas.  

 

Palavras-chave: Liga Brasileira de Hygiene Mental – Campanhas antialcoolismo – 

Archivos Brasileiros de Hygiene Mental.  
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Introdução 

Seguindo a lógica Foucaultiana o louco é o único indivíduo que é excluído de 

todos os domínios das atividades humanas, em praticamente todas as sociedades e de 

todas as coisas. Mesmo hoje, ou há cem anos, o louco recebe um caráter marginalizador 

dentro da sociedade. Na era industrial o primeiro critério para determinar a loucura de um 

indivíduo era a incapacidade do mesmo em trabalhar, tornava-se inadmissível para a 

sociedade industrial que esses sujeitos vagassem pelas ruas sem proposito aparente, “em 

resposta às exigências da sociedade industrial, criaram-se, quase simultaneamente, na 

França e na Inglaterra, grandes estabelecimentos para interná-los”. 1 

 Segundo Foucault, não eram apenas os loucos que eram internados nessas novas 

instituições, e sim, todos aqueles impossibilitados de exercer a ação do trabalho. A partir 

do século XIX o direito de exigir a internação desses sujeitos indesejados passaria para 

as mãos de médicos, os novos responsáveis por privar o louco até mesmo de sua 

cidadania.  

No Brasil, a Psiquiatria nasce, como marco institucional, justamente quando o 

primeiro hospital psiquiátrico é inaugurado no Rio de Janeiro. A criação do hospício 

inclui-se na transformação que atinge a “medicina enquanto saber e técnica de 

intervenção. (...) e confere à psiquiatria um lugar entre os instrumentos utilizados pela 

medicina”.2 A medicina urbana a partir de então se tornava uma das responsáveis por 

detectar os perigos que pudessem desestabilizar a sociedade. Caberia à psiquiatria isolar 

preventivamente o louco e anos mais tarde a tarefa de prevenção. O discurso psiquiátrico 

assume a responsabilidade de implantar na sociedade estratégias de normalização e 

prevenção de doenças consideradas perigosas para o tecido social.  

Pensando nas relações existentes entre o saber psiquiátrico e a sua penetração na 

sociedade urbana, buscaremos trabalhar com as condutas e práticas desenvolvidas pelos 

médicos higienistas, principalmente, no que diz respeito ao combate do alcoolismo. Com 

isto, buscaremos abordar os princípios do pensamento higienista usado pelos psiquiatras 

do período. Por essa razão, decidimos analisar a preocupação com a higiene mental 

adotada pela Liga Brasileira de Higiene Mental - LBHM, que fez se ouvir por diversas 

                                                           
1 FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos. Vol. 1. Problematização do sujeito: psicologia, psiquiatria e 

psicanálise. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. p.261.  
2 MACHADO, R.; et al. Danação da norma: Medicina social e constituição da psiquiatria no Brasil. 1ª. 

ed. Rio de Janeiro: Graal, 1978. p.376. 
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regiões brasileiras. 

 Inúmeros foram os meios pelos quais essa instituição conseguiu divulgar suas 

ideias, no entanto, precisamos reconhecer que os Archivos Brasileiros de Hygiene Mental 

(ABHM) sobressaem-se dentre os demais. Foram publicados, em formato de periódico, 

entre os anos de 1925 a 1947 com o princípio de “fructificar os ideas de higyene mental 

e eugenia” em “todos os recantos do Brasil”. 3  

Nosso interesse está no volume III do periódico, que compreende o ano de 1930. 

Optamos por esse recorte histórico pela limitação desse trabalho, e, sobretudo, pelas 

publicações encontradas nesse ano. Selecionamos para nosso estudo, a sessão permanente 

do ABHM chamada de Trabalhos de Anti-Alcoolismo que trazem artigos, textos e 

projetos contra o uso do álcool.  Praticamente todos os textos presentes na sessão do ano 

de 1930 trazem artigos ou propagandas anteriores, de modo que, conseguimos ter um 

panorama geral de todos os trabalhos levantados pela Liga acerca do tema. 

Observamos que durante os anos 1920 e 1930 a ideia de prevenir a incidência de 

doenças mentais tomou conta do pensamento psiquiátrico. É interessante salientar que 

nesse período o Brasil passava por grandes e diversas transformações sociais: a 

industrialização, a expansão das cidades e o crescimento da imigração. Essas 

transformações geraram novos problemas e novas preocupações, o número de mortes e 

epidemias cresciam significantemente nas áreas de concentração urbana fazendo o 

governo optar por medidas voltadas para a higienização dos corpos e que logo 

abrangeriam também a saúde mental. 

Nesse período, a Liga Brasileira de Higiene Mental começou a ampliar suas 

atividades e a trabalhar a todo vapor. A LBHM surge no Rio de Janeiro em 1923 com a 

ajuda de Gustavo Riedel com o objetivo declarado de melhorar progressivamente “os 

meios de assistir e tratar os doentes nervosos e mentaes em asylos públicos, particulares 

ou fora deles” e para a “realização de um programa de Hygiene Mental e de Eugenetica 

no domínio das actividades individual, escolar, profissional e social”.  

Pensar nessas relações que definiram as diretrizes da Psiquiatria brasileira no 

começo do século XX, e suas articulações com os projetos de progresso e modernidade 

urbana aplicados a cidade do Rio de Janeiro, por meio das ligas de higiene mental e dos 

                                                           
3 CALDAS. Os Archivos Brasileiros de Hygiene Mental. In: Archivos Brasileiros de Hygiene Mental, (II) 

outubro de 1929, p. 2.  
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hospitais para doentes mentais nos ajudará a entender de quais formas os discursos 

adotados pelas instituições psiquiátricas foram usadas pela e para sociedade durante as 

mudanças políticas, econômicas e sociais pelas quais a cidade passou durante o início da 

Primeira República. 

Em função disso, buscaremos estudar o pensamento psiquiátrico da Liga 

Brasileira de Higiene Mental, mais precisamente suas condutas higienistas e 

antialcoólicas nos anos 30 do século passado. Nesse sentido, torna-se necessário trazer a 

discussão para o campo metodológico histórico. Não buscaremos trabalhar por meio de 

um ponto de vista hospitalar ou de debates propriamente psiquiátricos, e, sobretudo, não 

as estudaremos por meio dos nossos valores e circunstâncias atuais.  

Insistimos em afirmar que a análise de nosso objeto de estudo pode não ser 

extensível a todos os psiquiatras dessa instituição, já que as atividades da LBHM 

ultrapassaram a etapa histórica abordada por esse estudo. O material de analise compõe-

se, principalmente, dos editoriais publicadas nos Archivos Brasileiros de Hygiene Mental 

– revista oficial da Liga e muitas vezes porta-voz do pensamento dos membros da 

instituição e que buscou fomentar o intercâmbio intelectual entre os neuropsiquiatras 

brasileiros e estrangeiros, estabelecendo trocas e intensificando relações com as 

principais bibliotecas e sociedades científicas do mundo. Não buscaremos analisar outros 

materiais ou grupos de outras regiões do país, nossa preocupação foi de analisar os textos 

publicados pela LBHM na cidade do Rio de Janeiro.  

A instituição foi à primeira Associação de Medicina Social da América do Sul, a 

responsável por consolidar o movimento higienista no Brasil e um grande centro de 

propaganda em favor da higiene mental. Era uma entidade civil mantida por meio de 

contribuições filantrópicas e com uma subvenção federal. Após 1925 passaria a ser 

mantida principalmente com a renda proveniente de anúncios contidos nos ABHM. 

O objetivo fundamental deste trabalho foi o de revalorizar o interesse pela história 

da Psiquiatria no Brasil, por meio do nosso objeto de análise, pensando nas rupturas ou 

continuidades com o pensamento psiquiátrico dos anos 30. Também pretendemos 

contribuir com os demais estudos já existentes sobre o tema e suscitar um pensar mais 

crítico e contextualizado sobre o desenvolvimento da psiquiatria carioca e tentar 

compreender as práticas eugênicas e higienistas adotadas pela Liga Brasileira de Higiene 

Mental.  
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O pensamento eugênico e higienista na história psiquiatra do Brasil no século XX 

A Psiquiatria no Brasil e o tratamento voltado aos doentes mentais sempre esteve 

nitidamente ligado às necessidades do governo e da cidade. Durante a instauração da 

República, a sociedade brasileira passava por grandes transformações culturais e 

econômicas, além disso, enfrentava epidemias decorrentes do crescimento urbano e 

populacional. Era preciso sanar o surto de doenças físicas e psicológicas que cresciam 

massivamente no novo contexto social do país.  

 Até meados da segunda metade do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro, e boa 

parte do Brasil, careciam de uma assistência médica especializada voltada para aqueles 

que sofriam de algum transtorno mental. A maioria dos doentes mentais, se não todos, 

eram internados nas celas especiais dos hospitais gerais da Santa Casa de Misericórdia. 

Em meados de 1830, inconformados com o tratamento de então e a falta de recursos 

destinados aos “loucos” vários médicos higienistas insistiam na necessidade da 

construção de um hospício exclusivo para alienados e criticavam, principalmente nos 

periódicos cariocas, o abandono e as condições insalubres da Santa Casa de Misericórdia:  

Um grupo de médicos, higienistas na sua maioria, começa a 

pedir, entre outras medidas de higiene pública, que se construa um 

hospício para os alienados. Em vez de celas insalubres dos hospitais 

gerais e dos castigos corporais, os médicos advogavam a necessidade 

de um asilo higiênico e arejado, onde os loucos pudessem ser tratados 

segundo os princípios do tratamento moral. Em outras palavras, o que 

se exigia era que os loucos, uma vez qualificados de doentes mentais, 

fossem tratados medicamente. 4 

 

No ano de 1841, o imperador Pedro II assinava o decreto que firmava o primeiro 

hospital psiquiátrico brasileiro, o Hospício D. Pedro II, que veio a ser inaugurado em 

1852, cuja direção permaneceu até 1881confiada aos religiosos da Santa Casa de 

Misericórdia. Com a criação da Doenças Nervosas e Mentais a direção do hospício passa 

para o médico generalista Nuno de Andrade. Apenas em 1886 que o médico psiquiatra 

Teixeira Brandão assume o cargo de diretor substituindo Nuno de Andrade. Com a 

Proclamação da República o Hospício D. Pedro II passar a chamar-se Hospital Nacional 

de Alienados e sua administração começa a ser de responsabilidade do Estado. 

A partir da Proclamação da República a psiquiatria buscou modernizar-se. A 

                                                           
4 COSTA, J. F. História da Psiquiatria no Brasil: um corte ideológico. 5ª. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 

2007. p. 39 e 40.  
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administração dos loucos já não poderia mais ser de responsabilidade de instituições 

religiosas, como a Santa Casa de Misericórdia. Caberia ao Estado a intervenção e proteção 

desses indivíduos. Somente o Estado, apoiado pelas práticas psiquiátricas, teria em mãos 

o poder de exercer a manipulação e internação dos loucos. Somente a psiquiatria, 

delegada pelo próprio Estado, teria a permissão de disciplinarizar e recuperar o indivíduo 

louco. 5  

Na virada do século XIX para o XX o Rio de Janeiro passava por grandes 

transformações sociais e políticas muitas vezes pautadas por uma ideia de projeto 

civilizador e modernizador.6 Era necessário adequar os espaços urbanos e sociais para as 

novas configurações e divisões dos novos centros urbanos que emergiram com a 

inauguração de fábricas e de polos de trabalhos. A insalubridade desses espaços e os 

surtos epidêmicos provocaram discussões que levam o Estado a optar por políticas de 

saúde pública voltadas para a higienização dos espaços e da própria população. Nesse 

sentido era necessário ensinar aos cidadãos sobre os cuidados com alimentação e higiene 

em um grande esforço para amenizar a propagação de epidemias e mortes.  

Foi neste período que os moradores dos cortiços viram-se obrigados a deixar suas 

casas e se deslocarem para as periferias. Além disso, em 1904 é aprovada a lei da 

vacinação contra a varíola, provocando descontentamento por parte da população - por 

conta da sua obrigatoriedade - o que desencadearia algum tempo depois a conhecida 

Revolta da Vacina.7 É possível perceber a preocupação crescente do Estado com os 

problemas relacionados à saúde física e a necessidade de políticas voltadas para a 

organização dos espaços urbanos. Além da saúde física da população, a saúde mental 

também entrou em voga nos discursos sobre progresso, nesse caso não apenas do Estado, 

como também de médicos psiquiátricos, já que o progresso do país dependia, na 

concepção desses médicos, de mentes sadias e não somente de corpos fortes e saudáveis.  

O acelerado crescimento urbano gerou transtornos na ordem social que 

precisavam ser solucionados pelo governo. As classes mais vulneráveis e pobres 

                                                           
5 MACHADO, R.; et al. op. cit, p. 489. 
6 CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1987. 
7 Segundo José Murilo de Carvalho “a explicação mais óbvia é, naturalmente, que o motivo da Revolta foi 

a obrigatoriedade da vacina. Há evidencia da grande irritação popular com a atuação do governo na área da 

saúde pública, de modo especial no que se refere à vistoria e desinfecção das casas”. (CARAVALHO, 1987, 

p.196) 
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passaram a ser vistas como classes perigosas. Ofereciam, de acordo com o Estado e vários 

psiquiatras, problemas para a organização do trabalho e da manutenção pública, e acima 

de tudo, ofereciam perigo de contágio social. Era necessário enfrentar os “vícios” que 

representavam uma ameaça ao corpo social.8 Entre esses indivíduos considerados como 

perigosos para o projeto modernizador da República estavam os “loucos”, que eram 

confinados em instituições psiquiátricas as quais seguiam uma lógica da disciplina, 

normalização e definidora de padrões que adotavam o projeto de modernidade e do 

progresso. Esses indivíduos eram então controlados pelas normas de uma sociedade 

extremamente excludente. 

Maria Clementina Pereira Cunha nos diz que esses sujeitos eram percebidos no 

discurso oficial como um risco ao padrão de normalidade defendido pelas classes 

dirigentes. Desse modo, a ideia de modernidade rompia com as subjetividades desses 

sujeitos ao separá-los das relações sociais tradicionais, empreendendo esse processo de 

suposto progresso em um forte juízo social e moral. A autora distingue as diferentes 

etapas e processos que transformaram o pensamento psiquiátrico no Brasil entre o final 

do século XIX e começo do XX.9 Nesse contexto de modernização e aumento das massas 

urbanas a intervenção psiquiátrica é apresentada por seus defensores como se fosse o 

único saber capaz de restabelecer a paz social. 

Nessa nova etapa, a loucura passa a ser combatida em um ponto mais preciso da 

sociedade e em um espaço mais delimitado da massa urbana: a classe operária. O operário 

torna-se o grande alvo da ação das ligas de higiene mental. Nessa perspectiva o hospício 

torna-se um preventor do possível perigo do contágio de doenças mentais como também 

o responsável por contê-las. 

Além disso, as medidas higienistas-disciplinadoras serviram com um grande 

arsenal teórico para subjugar as classes mais pobres, conseguindo enquadrar como 

“doentes” todos os indivíduos que eram considerados pela opinião pública como 

inconvenientes. Nesse contexto o saber alienista no começo da República foi um dos 

responsáveis por afastar do convívio em sociedade todo indivíduo que fugisse dos padrões 

moralizantes da época. Essas práticas voltavam-se basicamente para as classes mais 

indefesas, que passaram a sofrer perseguições e serem banidas das regiões centrais, sendo 

                                                           
8 CHALHOUB. Cidade Febril: Cortiços e Epidemias na Corte Imperial, 2006, p. 29. 
9 CUNHA, Maria Clementina Pereira. O espelho do mundo: Juquery, a história de um asilo. 2 ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 1986. 
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levadas aos subúrbios ou ao isolamento em prisões e hospícios. Segundo Adeliana Barros: 

A busca pela disciplinarização fez com que o controle 

recaísse sobre as classes pobres, vistas como perigosas e o alienismo 

voltado à medicalização das práticas de internamento e a ideia de 

“assistência” aos pobres e doentes fez dos setores marginalizados os 

candidatos natos à experiência do hospício (...) e neste momento a 

“loucura moral” ganhou força nos discursos e nas práticas deste 

saber. 10 

 

No começo do século XX, o hospício já não mais poderia ser um depósito de 

loucos ou de um espaço de incurabilidade. Em vista disso, a concepção teórica da 

degenerescência e as concepções organicistas, extremamente pautadas na teoria da 

degeneração social e na hereditariedade biológica, tornaram-se um marco teórico no 

pensamento alienista do período. Com isso, a medicina mental brasileira voltava-se para 

as normas de regeneração e disciplinarização dos indivíduos. A degenerescência estava 

nos comportamentos pessoais e sociais que fugiam às normas disciplinares. Para o saber 

médico, o louco moral seria a mais perturbadora forma de manifestação da doença e a 

mais difícil de ser identificada, cabendo somente a eles identificar e tratar os indivíduos 

acometidos pela loucura.  A medicina mental buscava, por meio da institucionalização da 

loucura, torná-la algo perceptível apenas ao olhar do especialista, já que os leigos 

dificilmente conseguiriam diagnosticá-la. 

O pensamento psiquiátrico no começo século passado acreditava no caráter 

biológico e determinista das doenças mentais, tratando-se então do biologismo eugênico, 

já que neste mesmo período a teoria da eugenia foi um marco comum nas abordagens 

para a questão da ordem social e da loucura. As práticas eugênicas eram o equivalente 

moderno das teses sobre a degenerescência11:  

(...) o biologismo não se limitava mais a explicar o 

funcionamento psíquico e cultural da sociedade. Ele deveria poder 

determinar o modo concreto da organização e funcionamento de todas 

as instituições sociais, desde a família até o Estado. (...) o pensamento 

eugênico utilizava a Biologia de modo parcial, e unicamente para 

caucionar seus dogmas. A Biologia funcionava, nesse caso, como uma 

cobertura semântica que servia de legitimação aos preconceitos.12 

 

                                                           
10 BARROS. Loucura e Lucidez: a experiência de Lima Barreto com a loucura no início do século XX e as 

suas contribuições à escrita da História, 2013, p. 2. 
11 CUNHA, M. C. P. op. Cit. 
12 COSTA, J. F. op. cit, p. 42 a 43. 
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Para Jurandir Freire Costa, a Liga Brasileira de Higiene Mental herdou esse tipo 

de pensamento, o reforçando e o desenvolvendo. Os psiquiatras da LBHM consideravam 

a psiquiatria como uma ciência universal, ou seja, acreditavam ser imunes a influências 

culturais e desconsideravam que estavam inseridos em determinada classe social, com 

juízo de valores próprios do seu contexto histórico. Concebiam os problemas estruturais 

do Brasil como consequência da degradação moral e social causada pelos vícios herdados 

da miscigenação racial do povo brasileiro. A prevenção eugênica adotada pelos 

participantes da LBHM não firmava compromisso com a racionalidade cientifica 

moderna e sim com interesses políticos e particulares. Buscavam dominar a loucura e 

todos os indivíduos que ousassem manifestar sua subjetividade e que não aceitassem 

serem normatizados.  

A Liga Brasileira de Higiene Mental foi fundada durante o período de 

fortalecimento do nacionalismo provocado, sobretudo pela Primeira Guerra Mundial, o 

que desencadeou a criação de inúmeras associações e medidas governamentais que 

tinham como objetivo principal combater os males do país. Diante dessas circunstâncias 

que a Liga foi criada, em 26 de janeiro de 1923, por Gustavo Ridel, então Diretor do 

Hospital Colônia de Alienados, com o objetivo de: 

Esta instituição tem por fins prevenir as doenças nervosas e 

mentaes, melhorar progressivamente os meios de assistir e tratar os 

doentes nervosos e mentaes e, finalmente, realizar um programa de 

Hygiene Mental e Eugenetica no domínio das actividades individual, 

escolar, profissional e social, esta Instituição, dizíamos, foi no anoo 

seguinte reconhecida de utilidade publica por decreto do Governo 

Federa, n. 4778 de 27 de dezembro de 1923. 13 

 

Desse modo, os integrantes da Liga elaboraram programas baseados na higiene 

mental sustentados em preceitos de prevenção eugênica, pois a entendiam como um 

conceito cientifico. Nessas circunstâncias, é forjada a ideologia eugênica e higienista da 

Liga Brasileira de Higiene Mental: preocupada com a prevenção de doenças mentais e 

com a necessidade de desenvolver uma mentalidade ética e moral na sociedade carioca 

por meio de políticas eugênicas que “destinava-se a criar um indivíduo brasileiro 

mentalmente sadio. Mas este indivíduo não era um indivíduo qualquer. Ele deveria ser 

branco, racista, xenófobo, puritano, chauvinista e antiliberal”. 14 

                                                           
13 CALDAS. A Hygiene Mental no Brasil. In: Arch. Bras. De Hygiene Mental, (III) março de 1930, p. 71.  
14 COSTA, J. F. op. cit, p. 22. 
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Deste momento em diante a Liga voltou suas atenções para a saúde mental, 

tornando o indivíduo “normal” o alvo dos cuidados psiquiátricos. A prevenção toma lugar 

da cura nos discursos psiquiátricos presentes nos editoriais publicados na revista da 

LBHM, deixando claro que a ação terapêutica deveria exercer-se no período pré-

patogênico, antes do aparecimento dos sinais clínicos. Sobretudo, era necessário 

decodificar a natureza humana para, teoricamente, prevenir a propagação de 

comportamentos considerados imorais e indesejados para a sociedade. Os psiquiatras 

argumentavam a favor das leis de hereditariedade e noções de degeneração, que na 

verdade eram termos inventados para justificarem ações claramente racistas.  

A partir de 1926 os psiquiatras da LBHM começariam a compreender como 

orientação principal dos seus trabalhos a prevenção, a eugenia e a educação dos 

indivíduos15. No ano seguinte começariam a organizar anualmente as campanhas anti-

alcoolicas que obteriam uma forte repercussão social.  

A Liga apresentava-se como uma instituição que buscava alternativas para o 

cuidado da saúde mental, levando a cabo um programa voltado para a higiene psíquica e 

nitidamente eugênico16. Seus projetos eram voltados a atividades individuais, 

profissionais, e, sobretudo, educacionais, priorizando a presença de políticas higienistas 

nas escolas. Em pleno funcionamento entre a década de 20 e 30, a LBHM focou em 

problemas, que em suma eram de caráter social, como, por exemplo, o alcoolismo e a 

delinquência. 

Os psiquiatras, principalmente os que integravam a Liga, recorriam às noções de 

higiene psíquica e racial, e, sobretudo, a ideologia eugênica para explicar, prevenir e tratar 

problemas de ordem social que assolavam a república brasileira. Os novos parâmetros da 

psiquiatria brasileira resumiam-se em discursos como o da hereditariedade, prevenção 

das doenças mentais e da degeneração social, todos pautados no pensamento eugênico 

que patrocinava ideologias racistas, xenófobas e autoritárias.  

Nesse sentido, os Trabalhos de Anti-alcoolismo, assim como vários outros textos 

presentes nos ABHM, evidenciam uma tentativa da LBHM em implementar na sociedade 

                                                           
15  Editorial. In: Arch. Bras. De Hygiene Mental, (III) maio de 1930. 
16 Segundo Milena Luckesi de Souza e Maria Lucia Boarini “O ideal eugênico preconizava a formação de 

um novo homem moral, psíquica e biologicamente aperfeiçoado, diretamente oposto ao homem 

degenerado, combatido pelos intelectuais e médicos da época”. Ver SOUZA, Milena Luckesi de; 

BOARINI, Maria Lúcia. A deficiência mental na concepção da liga brasileira de higiene mental. Rev. bras. 

educ. espec. Marília, v. 14, n. 2, p. 273-292, agosto de 2008. 
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brasileira uma representação moral do alcoolismo, que apenas poderia ser vencido por 

meio das campanhas antialcoólicas e por um projeto educacional que mostrasse a 

população os malefícios do consumo do álcool. Esse fato enuncia a passagem do 

alcoolismo da esfera dos costumes para a dimensão de um saber medico-moral.17Com o 

aumento da intervenção da medicina no campo social a questão antialcoólica deixou de 

ser percebida pela esfera dos costumes e passou a ser entendida pela dimensão de um 

saber medico-moral, tornando o alcoólatra um potencial paciente, um sujeito alvo da ação 

medica.  

Devemos ressaltar que o alcoolismo compunha o grupo das doenças 

diagnosticadas como “loucura moral”: doença invisível caracterizada pelo desvio 

comportamental que precisava ser confinada, podendo ser detectada em comportamentos 

sociais específicos, nos quais o doente conseguiria manter inalterada a capacidade de 

julgamento e raciocínio·. Nesse sentido, os psiquiatras da LBHM enfatizaram grande 

parte dos seus esforços nas campanhas antialcoólicas com atividades não só no Rio de 

Janeiro como em várias cidades do país.  

A concepção do alcoólatra como um doente e o alcoolismo como uma doença é 

bastante recente. De acordo com Alexandre Magno “o alcoolismo socialmente condenado 

durante os períodos do Brasil Colônia e no Brasil Império era o ‘alcoolismo’ (excessos e 

os perigos) dos pobres, dos escravos, dos homens do povo”.18 O autor afirma que o 

consumo de bebidas alcoólicas pelas elites coloniais não era condenável e que a cachaça 

teve um papel de relativa importância no sistema econômico ligado à produção de açúcar, 

e seu consumo era mesmo considerado medicinal. Desse modo, a ideia de alcoolismo 

como entendemos hoje não existia no Brasil nesses períodos, já que não era considerada 

como uma questão eminentemente medica.  

O discurso oficial de vários membros da Liga Brasileira de Higiene Mental deixa 

bem claro seu objetivo em concretizar um projeto de cunho eugênico e higienista na 

sociedade brasileira. Esse mesmo discurso soa muitas vezes reacionário e fascista, mas 

de toda forma os integrantes da LBHM conseguiram divulgar muitas de suas ideias por 

meio do seu periódico oficial. A luta antialcoólica chegou ao seu ápice nos anos 30 por 

meio das Semanas Anti-acoolicas que ocorriam em vários estados brasileiros. As 

                                                           
17 ALARCON, Sergio; JORGE, Marco Aurélio Soares. Álcool e outras drogas: diálogos sobre um mal-

estar contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2012. p. 84.  
18 Idem. 
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cruzadas contra o álcool foram direcionadas principalmente às escolas, aos jovens e ao 

poder público. Na tentativa de recuperar a importância desses discursos e suas 

continuidades e rupturas nos dias atuais, iremos estudar a diante os esforços da LBHM 

em combater o uso do álcool.  

 

O combate ao “inimigo da raça” nos Arquivos Brasileiros de Higiene Mental  

Os Archivos Brasileiros de Higyene Mental são apresentados com número de 

páginas e edições variadas durante os anos que esteve em circulação, eram compostos, 

quase todos, pelas seguintes sessões: trabalhos originaes, resenhas e analises de obras 

relacionadas com a higiene mental, informações bibliográficas, atas e trabalhos da 

LBHM, publicações recebidas e os trabalhos de anti-alcoolismo - o foco do nosso 

trabalho. A revista começou a ser publicada em 1925, com pausa nos anos de 1926, 

1927,1928 e até setembro de 1929, voltando em outubro de 1929 e permanecendo até 

1947. Analisaremos o volume III que compreende o ano de 1930 que cobre as edições de 

janeiro a setembro.19 

Dentre os diversos temas tratados nesses editoriais aparecem com maior 

frequência as realizações da LBHM em prol da divulgação e promoção da higiene mental 

e o combate a “degeneração nervosa e mental nos indivíduos normais”. Como também as 

dificuldades financeiras pelas quais passava a instituição. Porém, um tema ainda era mais 

frequente: o alcoolismo. Seja falando de educação, de hospitalização dos doentes mentais, 

da higiene mental, o alcoolismo estava lá, praticamente presente em quase todos os textos 

publicados nas editorias do ABHM. A LBHM montou uma grande estrutura por meio de 

comícios, conferências, palestras, e as famosas campanhas antialcoólicas, para divulgar 

os males causados pelo consumo do álcool. 

Desde o primeiro ano de publicação, em 1925, os Archivos Brasileiros de Hygiene 

Mental já trazia a questão antialcoólica em uma sessão permanente chamada de Contra 

Alcoolismo: em favor da Hygiene Mental que anos mais tarde passaria a se chamar 

Trabalhos de Anti – Alcoolismo. A sessão apresentava textos e informações sobre as 

campanhas antialcoólicas, assim como artigos, trabalhos e projetos que eram assinados 

                                                           
19 Nos meses de outubro e dezembro não houve edição. No editorial de janeiro de 1931 é divulgado que o 

motivo da interrupção da revista nesse período deu-se “pela crise política e econômica que abalou o paiz” 

(LBHM, 1931, p.1). 
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por renomados médicos psiquiátricas do período. Desse modo o combate ao alcoolismo 

consagrou-se no interior da LBHM e do ABHM desde a dada da sua fundação:  

A “Liga Brasileira de Hygiene Mental” não podia deixar de 

preocupar-se desde o seu inicio com a questão do alcoolismo, sabidos 

como são múltiplos malefícios do terrível veneno inebriante sobre o 

systema nervoso, em particular sobre a mentalidade.20 

 

Em 1929 é reiterado o compromisso da LBHM em intensificar as campanhas 

contra o alcoolismo por meio da sua revista:  

A Liga Brasileira de Hygiene Mental, atendendo á n ecessidade 

de intensificar cada vez mais a campanha contra o alcoolismo, resolveu 

há já algum tempo de acordo com o art. 33 dos estatutos crear uma 

secção extra-numeraria destinada exclusivamente a o estudo daquele 

problema. 21 

 

A intensificação das campanhas era justificada pelo fato de o alcoolismo ser 

considerado um forte fator de debilitação racial pelos médicos da LBHM. Na terceira 

Semana anti-alcoolica o professor Fernando Magalhães definiu o alcoolismo como 

“inimigo da raça” e que sua eliminação era de assunto eugênico “ligado à defesa 

nacional”. Esse mesmo ponto de vista era defendido por Renato Kehl que defendia o 

combate ao alcoolismo por meio de medidas eugênicas, ou seja, a responsável por 

estabelecer e selecionar a seleção de bons genitores: 

Quem bebe, viciadamente, não só prejudica à própria saúde, 

mas a saúde da espécie. O fraco de vontade é tambem um fraco de 

espírito e não compreende a sua responsabilidade para com as gerações 

futuras (...) As vitimas inocentes que sofrem as consequências de uma 

tara alcoólica recriminam muitas vezes os responsaveis, dizendo: “sou 

vitima do alcoolismo do meu pai ou de meu avô”.22 

 

A eugenia oferecia possibilidades, de acordo com os integrantes da LBHM, para 

regenerar a saúde mental, física e moral da população:  

Em grande medida isso ocorreu porque os problemas sociais 

como a criminalidade, delinquência, prostituição, doenças mentais, 

vícios e pobreza eram cada vez mais associados ao patrimônio 

hereditário, o que fazia com que os intelectuais e boa parte da elite local 

acreditassem no importante papel que a eugenia poderia desempenhar 

para regenerar a raça nacional.23 

 

                                                           
20 Contra o Alcoolismo: em favor da Hygidez Mental. In: Arch. Bras. De Hygiene Mental, (I) 1925, p. 147. 
21 Trabalhos de Anti-Alcooliso. In: Arch. Bras. De Hygiene Mental, (II) outubro de 1929, p.12. 
22 KEHL, Renato. Tipos vulgares. 5. ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1946.p. 111. 
23 Milena Luckesi de; BOARINI, Maria Lúcia. op. cit. p. 277. 
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Nesse sentido, os psiquiatras definiam o alcoolismo nos ABHM como uma doença 

hereditária, e, sobretudo, “um manancial incontestável de doenças”:  

Um grande numero de bebedores em verdade escapa á 

embriaguez e limita-se á dóse rubefaciente e alegrante. Esses são 

frequentemente os que põem no mundo filhos desequilibrados, 

degenerados, epilépticos, criminosos, impulsivos, etc. lamentam-se da 

má sorte que lhes deu filhos defeituosos e nem por sombra suspeitam 

que o dispensável vinho do jantar podir ter sido a causa dessa 

infelicidade. Pensam que alcoolista é somente quem se embriaga. 24 

 

Com o aumento de medidas mais repressivas e autoritárias em relação ao combate 

do alcoolismo, a LBHM não mediu esforços para conseguir apoio popular, desse modo, 

não abriu mão da ajuda feminina e dos intelectuais na cruzada anti-alcoólica 

desempenhada com tanto fervor e determinação por vários de seus membros. Sendo 

assim, o texto denominado como O Alcoolismo e a Mulher na sessão de Trabalhos de 

Anti-Alcoolismo, Alfredo Brito, Delegado Regional da Liga no estado da Bahia, convoca 

todas as mulheres para fazerem parte da luta antialcoólica, já que estas seriam, de acordo 

com o autor, as maiores vítimas “da intoxicação alcoolica":  

E’ neste particular que a mulher representa um papel saliente e 

indispensável na prophylaxia do alcoolismo. (...) ella passará com o 

exemplo da sua abstinência a ser um verdadeiro apostolo desta cruzada 

bemdita. Será  a mulher mãe mostrano ao seu filho os perigos e 

inconvenientes das bebidas alcoolicas (...) será a mulher-esposa que 

com seu amor e o seu carinho todo conseguirá do seu esposo , e, nas 

horas de adversidade ou nos momentos de tristeza, com o seu conforto, 

evitarpa que ele procure afogar as dores na alegria fictícia fantástica do 

álcool. 25 

 

Sobre a necessidade do apoio de intelectuais contra o uso do álcool Ernani Lopes 

redige o seguinte oficio a Academia Brasileira de Letras: 

Certamente o apelo da Liga não terá cahido em terreno estéril, 

pois tudo indica ha-de caber aos intellectuaes um papel do maior 

destaque na árdua tarefa de combater o uso do toxico, incompatível com 

o funcionamento normal do intelecto, como tambem o é com a 

integridade do physico. (...) Ufana-se a Liga de já ter obtido o poderoso 

apoio dos escriptores-jornalistas para a sua campanha. A acção , 

entretanto, dos homens de letras, em sentido estricto, embora menos 

instesa, poderá ser mias profunda, pois graças á ficção artística, como 

V. Ex. sabe, palpita, não raro, mais realidade  sugestiva nos factos 

transpostos da vida para o domínio da criação esthetica do que nos 

próprios factos reaes que não nos toquem de perto.26 

                                                           
24 Trabalhos de Anti-alcoolismo. In: Arch. Bras. De Hygiene Mental, (III) julho de 1930, p. 248 a 249. 
25 Trabalhos de Anti-alcoolismo. In: Arch. Bras. De Hygiene Mental, (III) junho de 1930, p. 205. 
26 Trabalhos de Anti-alcoolismo. In: Arch. Bras. De Hygiene Mental, (III) maio de 1930, p. 177 e 178.  
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A LBHM sofria de diversos problemas financeiros e a falta de uma sede própria 

ameaçava a manutenção dos seus trabalhos, além disso, em certos momentos, a instituição 

teve sua subvenção federal cortada e a municipal reduzida. Em 1930 a LBHM quase teve 

suas atividades paralisadas em decorrência desses fatores. Vários serviços que estavam 

em andamento desde 1926 foram sendo interrompidos, mesmo assim “fizeram-se 

funcionar alguns dos aparelhos mias indispensáveis e os testes mentaes foram largamente 

experimentados nas Escola públicas por um grupo de professores”.27 Para maioria dos 

membros da LBHM as dificuldades financeiras decorriam por causa do descaso das 

autoridades com o trabalho em prol da higiene mental que a instituição vinha 

desenvolvendo pelos país.28 

Mesmo com todos os problemas e a falta de recursos a LBHM conseguiu manter 

seus trabalhos nas formas de campanhas educativas, cursos e conferências. Entre 1927-

1930 as campanhas antialcoólicas tornaram-se a principal bandeira da instituição por 

meio das Semanas Anti-alcoolicas que ocorriam em vários estados brasileiros.  Essas 

campanhas conhecidas também como “cruzadas antialcoólicas” ocuparam, de acordo 

com Marcos Maestri, um lugar especial dentro dos programas de higiene mental. Esse 

“demônio da humanidade” era considerado pelos integrantes da Liga como “a maior das 

epidemias” e que precisava ser combatido em todas as esferas da sociedade, agregando 

um grande empenho por parte da LBHM. Os esforços promovidos nessas campanhas 

contra o álcool eram tão intensos que por muitas vezes a LBHM era confundida como 

“Liga Anti-alcoolica”.29 

Na sessão de abril de 1930 foi publicado o ofício de Ernani Lopes, então, 

Presidente da LBHM, acerca da necessidade da existência de uma educação antialcoólica 

nas escolas municipais do Rio de Janeiro, o texto foi encaminhado em nome da LBHM 

para Jonathas Serrano, subdiretor técnico da instrução pública do Distrito Federal.  O 

texto defendia o “abcionismo total e voluntário”, no maior número de casos possíveis, 

para que caso fosse necessário “preparar o ambiente para a aceitação das futuras medidas 

proibicionistas radicaes”. A abdicação do álcool era considerada um dos fatores mais 

                                                           
27 CALDAS, Mirandolino. A Higiene Mental no Brasil. In: Arch. Bras. De Hygiene Mental, (III) março de 

1930, p. 74. 
28 MAESTRI, Marcos. Demandas higienistas no século XX: aspectos histórico-educacionais. Psicologia 

em Estudo, Maringá, v. 5, n. 1, p. 151-152, 2000. p.50. 
29 MAESTRI, Marcos. Idem. p. 85. 



19 
 

 

 

importantes para os membros da Liga e deveria ser adotado pelos professores e médicos, 

ou seja, por aqueles que de algum modo fossem tidos pela sociedade como exemplos a 

serem seguidos.  

No ofício ainda é sugerido que nas escolas exista um educador abstêmio “á qual 

além da função de ministrar o ensino anti-alcoolico caberá à tarefa de obter dos alunos o 

compromisso de se manterem eles igualmente abstêmios”30.  É sugerido que os 

professores responsáveis pela educação antialcoólica assinem seus nomes no Livro dos 

Abstemios da Liga, o que implicaria um forte compromisso de nunca ingerir qualquer 

líquido alcoólico a não serem aqueles que por ventura fossem prescritos por algum 

médico.  

Aos menores de idade era sugerido um pequeno livro dos alunos abstêmios, com 

o consentimento dos pais, marcando o compromisso de não ingerir álcool no período de 

um ano:  

Propõe, por isso, a Liga, que em cada Escola, onde haja uma 

educadora abstemia, exista, aos cuidados d’esta, um pequeno “livro dos 

alunos abstêmios”, rubricado pelo inspector escolar ou pelo inspector 

medico-escolar, ou pela diretora da Escola, na qual cada assignatura 

implique o compromisso formal da abstenção de bebidas alcoolicas 

durante o prazo de um ano. Decorrido este, deverá ser o compromisso 

reiterado (...). 31 

 

As assinaturas nesses livros marcam um caráter autoritário e fiscalizador da 

LBHM, onde todos adultos deveriam firmar um compromisso de não ingerir nenhum tipo 

de álcool por toda sua vida e que esses deveriam persuadir, nos casos dos educadores, os 

alunos a fazerem o mesmo.  

Via de regra a escola sempre esteve na mira dos projetos desenvolvidos pela 

LBHM, ainda mais quando se tratava da luta antialcoólica. Em um texto apresentado na 

sessão de Trabalhos Originaes de agosto de 1930, o titular da Secção de Educação e 

Trabalho Profissionaç da Liga Brasileira de Hygiene Mental, Erasmo Carlos, apresenta: 

As considerações que precedem, levam-nos á deducção de que 

a educação anti-alcoolica deve enquadrar no programma geral da 

educação sanitaria. Não deve constituir um topico á parte accrescido ao 

programma geral de ensino sanitario. Não poderá faltar como elemento 

predominante da educação moderna, porque o alcool é o “demonio da 

humanidade”, é um dos maiores flagellos sociaes.32 

                                                           
30 Trabalhos de Anti-alcoolismo. In: Arch. Bras. De Hygiene Mental, (III) abril de 1930, p. 133. 
31 Idem. 
32 Editorial. In: Arch. Bras. De Hygiene Mental, (III) agosto de 1930, p. 273. 
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E continua:  

Na cruzada para o rejuvenescimento do Brasil pela educação 

das massas, cumpre colocar o ensino anti-alcoolico em seu setting 

próprio, no processo da educação popular. (...) A escola é o laboratório 

das reformas sociaes. A escola brasileira tem por centro as matérias e 

não o alumno. Ainda assim é valioso elemento que deve ser utilizado 

na cruzada anti-alcoolica. 33  

 

A escola tornava-se então o lugar ideal para a conscientização dos danos causados 

pelo consumo desenfreado do álcool, visto que, era na escola que estariam as mentes 

juvenis mais abertas a novas ideias: 

A escola é que deverá ser o campo principal da luta. A 

suggestão bem dirigida criará raizes no espirito das creanças e terá 

effeito duradouro. (...). A creança, com o espirito em formação, 

receberá as idéas que lhe serão continuamente suggeridas e as guardará 

no subconsciente, intimamente associadas ao sentimento de terror que 

o mestre lhe saberá incutir e constituirão assim uma força 

cryptomnesica para influir mais tarde sobre os actos do homem já 

formado, afastando as más suggestões e inspirando-lhe sempre salutar 

repugnancia ao veneno traidor.34 

 

Nas penitenciárias o ensino antialcoólico também deveria ser ministrado por meio 

do princípio da higiene mental: 

Por motivos, faceisde imaginar não deveriam ser jamais 

esquecidos, n’este particular, nas penitenciarias, os cursos de 

antialcoolismo e de educação sexual. (...) Comprehende-se, assim, que 

as penitenciários sejam, antes de tudo, centros das realizações praticas 

da hygiene mental é que as penas só pelos pricipios soberanos desla se 

possam modelar. 

 

As campanhas antialcoólicas da LBHM não se restringiam apenas às escolas do 

Rio de Janeiro. O foco da instituição era de aumentar drasticamente sua atuação pelo 

território brasileiro, assim sendo, uma das estratégias utilizadas pela Liga, no combate ao 

consumo de bebidas alcoólicas, foi a organização da Semana Anti-alcoolica promovida, 

anualmente, desde 1927.35 De acordo com Marcos Maestri36, a LBHM pretendia 

sensibilizar, por meio desse evento, a população de um modo geral e, para isso, contava 

com o apoio dos poderes públicos.  

                                                           
33 BRAGA, Erasmo. A escola na cruzada anti-alcoolica. In: Arch. Bras. De Hygiene Mental, (III) agosto 

de 1930, p. 275. 
34 Trabalhos de Anti-Alcoolismo. op. cit., p. 249. 
35 MAESTRI, Marcos. op. cit., p. 92. 
36 Idem. 
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 Essas campanhas, antes de tudo, serviam como tentativas da LBHM em 

institucionalizar a luta antialcoólica e a ampliar por todo o país para que fosse possível 

consolidar, fiscalizar e combater o alcoolismo em um nível regional e federal: 

Sirva-nos apenas os ensejo pra affirmar mais uma vez que 

prezamos extremadamente a colaboração dos departamentos estaduais 

de nossa Liga, e pedimos, pois, com a instancia, aos respectivos Chefes 

a fineza de se manterem em contacto com os seus consócios do Rio de 

Janeiro, no tocante as questões de anti-alcoolismo, como o fazem em 

relação a outros aspectos de prophylaxia psychica.37 

 

No entanto, como é dito no próprio relatório acerca da terceira Semana Anti 

Alcoolica houve dificuldades em levantar os acontecimentos em cada estado por 

insuficiência de documentação por parte dos “Delegados Regionais” sobre o assunto. O 

editorial ainda afirma que por conta dos motivos explicados acima não seria possível 

eleger o estado que “mais brilhantemente se desenvolveu a propaganda” antialcoólica.  

O esforço destinado à produção dessas campanhas conseguiu até mesmo mobilizar 

o Congresso Nacional na esperança em aprovar um anteprojeto de lei que taxasse bebidas 

alcoólicas e que proibisse a venda aos domingos e feriados: 

Eis aqui alguns resultados da nossa campanha, que entrou agora 

na sua phase de objectivações. Na camara dos Deputados encontra-se 

um projecto do eminente Deputado Dr. Plinio Marques, aguardando o 

momento opportuno para a sua transferencia em lei. Esse projecto 

procura taxar prohibitivamente o alcool-bebida e prohibir a venda dos 

inebriantes nos domingos e feriados. 38 

 

O projeto proibicionista apresentando pela LBHM define bem o caráter autoritário 

crescente dentro da própria instituição em relação ao álcool. As preocupações com o 

álcool davam-se por conta da situação socioeconômica das camadas mais propensa ao 

uso excessivo do álcool. Diante disso, homens negros e brancos pobres, eram submetidos 

a condições de vidas extremamente desumanas. Para sobrevirem precisavam recorrer à 

marginalização, à vagabundagem e à prostituição. O alcoolismo era então uma constante 

nessas camadas sociais, e por isso, os psiquiatras da LBHM o tornaram o principal 

causador da desorganização social e moral da sociedade. Para evitarem uma maior 

desestruturação da sociedade brasileira, tornava-se então preciso erradicar o consumo do 

álcool e endurecer as campanhas antialcoólicas.39  

                                                           
37 Trabalhos de Anti-alcoolismo. In: Arch. Bras. De Hygiene Mental, (III) fevereiro de 1930, p. 49. 
38 CALDAS, Miranda. As Nossas Campanhas. In: Arch. Bras. De Hygiene Mental, (II) novembro de 1929, 

p. 58. 
39 COSTA, J. F. op. cit., p. 91. 
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De todo modo, o que a LBHM procurava combater não era o alcoolismo como 

concebemos nos dias atuais, uma doença que causa dependência psicofísica ao usuário, 

na prática as campanhas antialcoólicas eram bem mais cruzadas moralizadoras que não 

respeitavam os direitos individuais da população.  Já que para inúmeros integrantes dessa 

instituição quando predominasse o homem “robusto, mental e physicamente” e a mulher 

“bela, moral e physicamente” entraria em declínio “a paixão do luxo”.  

 Ao fornecer as estáticas40 de internação em estabelecimentos particulares por 

conta do alcoolismo, a LBHM desmentia suas próprias afirmações acerca da eficácia da 

propaganda antialcoólica. Os dados não confirmavam o crescimento do número de 

alcóolatras, e nesse sentido não respaldava a necessidade de criarem-se leis 

proibicionistas. Na verdade, os números fornecidos por Lemes Lopes demonstravam que 

as internações por conta do álcool já haviam diminuído progressivamente antes mesmo 

do surgimento da LBHM:  

Período de dez anos Porcentagem de internação em consequência do 

uso de bebidas alcoólicas.  

1900 a 1909  13,9% 

1910 a 1919 8.4% 

1920 a 1929 5,9% 

 

Neste breve ensaio sobre a atuação da Liga no que tange à luta antialcoólica 

podemos observar o empenho dos seus membros em atuarem contra o aumento do 

consumo de bebidas alcoólicas, mesmo que esse aumento não pudesse ser realmente 

comprovado, e a LBHM estivesse na mais pura contradição. Visto que, afirmavam que o 

sucesso das campanhas antialcoólicas havia chegado ao seu ponto de saturação41, mas 

continuavam cobrando e criticando a negligência do governo para com o assunto, como 

se ele ainda continuasse sendo grande problema que precisava urgentemente ser 

resolvido. 

 No entanto, por mais que as campanhas e as Semanas Anti-alcoolicas tenham 

sido amplamente divulgadas não foram capazes de resolverem a questão do alcoolismo, 

já que, de modo geral, esse problema denunciava algo muito mais profundo. Fica 

evidente, ao final deste trabalho, que os psiquiatras da LBHM não tinham em mãos provas 

                                                           
40 LOPES, José Leme. Sobre a Frequencia da Internação por Alcoolismo em Estabelecimento Particular 

para Psychopathas. Arch. Bras. De Hygiene Mental, (III) setembro de 1930, p. 348. 
41 Editoral. In: Arch. Bras. De Hygiene Mental, (III) setembro de 1930. 
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que pudessem justificar os excessos e o autoritarismo que acreditavam ser necessários 

para combater o alcoolismo. O caráter autoritário dessas medidas deixa ainda mais claro 

que a Liga não procurava combater o alcoolismo como uma doença propriamente dita, e 

sim, as qualidades morais e sociais dos indivíduos que estavam à margem da sociedade, 

guiados por um forte programa antiliberal.  
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