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Resumo 

 
No Brasil as principais medidas profiláticas contra a lepra/hanseníase a partir da 

década de 1920 foram sugeridas com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública 

criado em janeiro do mesmo ano, que tinha entre suas funções o tratamento e profilaxia e 

assistência aos afetados pelas doenças transmissíveis e aos leprosos. O combate à lepra se 

escorava precariamente no tripé institucional composto por: Dispensário, Leprosário e 

Preventório. Em Goiás a partir das décadas de 1930 e 1940, o isolamento e controle dos 

doentes de lepra/hanseníase, iniciou-se com as construções do leprosário Colônia Santa 

Marta, do preventório Educandário Afrânio de Azevedo - objeto dessa pesquisa - e do 

dispensário em 1942 em Goiânia e de um dispensário na cidade de Anápolis. No preventório 

Educandário Afrânio de Azevedo, os internos recebiam a assistência e educação necessária 

até os 18 anos para os meninos e 21 anos para as meninas. A pesquisa busca os discursos 

construídos sobre a necessidade do isolamento dos pais em colônias e na “prevenção” do 

contágio da lepra/hanseníase aos filhos nos preventórios. As dificuldades encontradas 

remontam ainda à discriminação e ao preconceito que o estigma da doença é visto pela 

sociedade até os dias de hoje. Esperamos resgatar no registro do as vozes desses “apartados” 

que foram vítimas de políticas públicas que os utilizavam em trabalhos desde a mais tenra 

idade nas escolas de aprendizes. 

 

 

 Palavras-chaves: Lepra/hanseníase, isolamento, Preventório Afrânio de Azevedo. 
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Abstract  

In Brazil the main prophylactic measures against leprosy / hanseniasis from the 1920s 

have suggested the creation of the National Department of Public Health established in 

January of the same year, which had among its functions the treatment and prophylaxis and 

assistance to those affected by the disease communicable and lepers. The fight against leprosy 

is underpinned precariously on institutional tripod composed Dispensary, Leper and 

Preventive. In Goiás from the 1930s and 1940s, the isolation and control of leprosy patients / 

hanseniasis, began with the construction of the leper colony Santa Marta, the preventorium 

Educandário Afrânio de Azevedo - object of this research - and the dispensary in 1942 in 

Goiânia and a dispensary in the city of Anapolis. In preventorium Educandário Afrânio de 

Azevedo, the internal assistance and received the necessary education to age 18 for boys and 

21 for girls. The research seeks discourses built on the need for isolation of the parents in the 

colonies and in "preventing" the spread of leprosy / hanseniasis. The difficulties still back 

discrimination and prejudice that the stigma of the disease it is seen by society to this day. We 

expect to rescue the voices of these "segregated" have been victims of public policies that 

used in the work from an early age in schools of learners. 

 

Keywords: Leprosy/Hanseniasis, isolation, Preventive Afrânio de Azevedo. 
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Introdução 

 

Essa dissertação tem como objetivo problematizar o Preventório Educandário Afrânio 

de Azedo como uma instituição de combate a lepra em Goiás bem como seu caráter 

higienista, assistencialista e filantrópico. Para tal efeito analisaremos as políticas públicas de 

saúde e assistência para o desenvolvimento da infância dos internos no preventório. 

Analisamos também a relação entre sociedade-sãos-doentes no que se refere a 

lepra/hanseníase. 

No decorrer da pesquisa encontramos dificuldade ao acesso das fontes das instituições 

de combate a lepra/hanseníase em Goiânia, Colônia Santa Marta e Educandário Afrânio de 

Azevedo. Tivemos o conhecimento de Livros Atas de Entrada e Saída dos pacientes no 

entanto não tivemos o acesso a essa documentação. A Secretaria de Saúde do Estado de Goiás 

argumenta que as fontes que ainda restam da Colônia Santa Marta estão em caráter de análise, 

visto que a instituição está em processo de reformulação para a constituição de um Hospital 

Dermatológico. Foram realizadas diversas visitas a Colônia, bem como a entrega de ofícios na 

Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, solicitando o acesso a documentação, tendo sido 

todos negados.  

A direção do Educandário Afrânio de Azevedo desconhece o arquivamento da 

documentação do período analisado (1940-1950) e não permite acesso a documentação que se 

encontra na instituição. Depois de algumas visitas, foi nos comunicado que a documentação 

se perdeu em um incêndio ocorrido na instituição, mesmo a documentação recente do 

Educandário, local que hoje funciona uma creche infantil mantida pela Sociedade Eunice 

Weaver, não foi permitido o acesso. As fontes que tivemos acesso e que nos aproximaram das 

instituições foram as reportagens de jornais e revistas que circulavam na capital e no Estado 

de Goiás nas décadas de 1940 e 1950, tais como Revista Oeste, Diário da Tarde, Revista 

Oasis, Jornal O Popular 

As Escolas Estaduais Eunice Weaver e Senador Dario Cardoso também foram palco 

de visitas para pesquisas, no entanto nada foi encontrado. A escola Estadual Eunice Weaver 

passou por uma reforma estrutural e uma faxina nas documentações antigas, parte do material 

que se relacionava ao preventório se restringiu as litas de nomes de possíveis ex-alunos, 
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documentos utilizados para o recebimento de indenizações do Governo Federal. Na Escola 

Dario Cardoso, foi nos argumentado que a documentação da escola era mandada para o 

Arquivo das Escolas Extintas, onde nada foi encontrado. 

Na Fraternidade e Assistência a Menores Aprendizes instituição mantida pela Loja 

Maçônica Liberdade e União, o acesso a documentação foi nos permitido, embora por se 

tratar de uma instituição ligada a maçonaria esse acesso foi limitado. Conseguimos com a 

pesquisa estabelecer relações da FAMA com o Preventório Afrânio de Azevedo e conhecer a 

estrutura interna e organizacional das instituições. 

No tocante ao desenvolvimento da dissertação os termos utilizados nessa pesquisa se 

apropriam das nomenclaturas utilizadas na documentação do período analisado. Para os 

doentes portadores do bacilo Mycobacterium leprae utiliza-se o termo “leproso” associado a 

nomenclatura adotada a partir da década de 1970 “hanseniano”, nesses mesmos termos é 

nomeada a doença “lepra”. Os termos adotados são os leprosos/hansenianos e 

lepra/hanseníase.  Os filhos dos doentes de lepra/hanseníase são apontados em alguns 

momentos como ex-internos, mesmo que não se tenha trabalhado com relatos dessas, na 

época, crianças. 

A dissertação se comunica com a História Política, das Saúdes Públicas e História das 

Doenças. Temática que ganha espaço no Brasil a partir das novas discussões da década de 

1980 no Brasil como um reflexo das possibilidades dos Annales. 

O corpo visto não somente por sua anatomia, é construído, desconstruído e 

reconstruído a partir de sua época, da cultura que está inserido e das possibilidades de sua 

utilização. A cultura ocidental constrói o corpo como uma criação divina, intocável e 

inquestionável. As alterações do “corpo intocável e inquestionável” eram vistas como 

punições e castigos divinos. Por ser uma doença visível aos olhos da sociedade e por atingir 

os membros periféricos do corpo a lepra/hanseníase é um exemplo dessas alterações do corpo 

e encarado pela sociedade da época como um do castigo de Deus.  (CECCARELLI, 2011, p. 

11) 

Segundo Ceccarelli (2011) a noção que envolve o corpo como fonte de pecado se 

expressa na separação corpo/espírito. O corpo é sede de “prazeres ilícitos” ao passo que o 

espírito é “divino e glorioso”. Essa separação corpo/espírito que se referia a bom/mal é 

vinculada aos prazeres sexuais, visto como impureza. Durante a Renascença o corpo vai 
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perdendo esse caráter impuro e é entendido pelo funcionamento de sua anatomia, é o corpo 

cartesiano, o corpo máquina, onde o seu bom funcionamento seria um reflexo do bom 

funcionamento de seus órgãos.  

A lepra/hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo bacilo Mycobaterium leprae 

descoberto e identificado por Gerhard A. Hansen em 1873. Mesmo com a descoberta do 

bacilo causador da doença pouco se avançou acerca das manifestações infecciosas e sua 

transmissibilidade. A dificuldade na identificação e conexão do bacilo com a lepra provocado 

pelos insucessos de experimentação provocaram até as primeiras décadas do século XX 

divergências entorno da transmissão da doença.  (COSTA, 2007, p. 34). 

 A medicina atual consente que o bacilo e agente de Hansen é o causador da doença 

que tem as vias orais como forma de transmissão. O tempo de incubação do bacilo sem o 

aparecimento de sintomas é entre 2 (dois) e até 7 (sete) anos, porém a doença pode 

manifestar-se em um período mais curto.  

Em 1904 no Congresso Internacional de Dermatologia, em Berlim, os debates se 

unificaram e a lepra/hanseníase foi considerada uma doença infecciosa. Segundo Costa: 

A aceitação oficial da teoria de que a lepra/hanseníase era uma doença 

infecciosa, pela comunidade reunida em Berlim, se deu pela ausência de 

hipótese mais convincente e pela teoria microbiana ter se tornada a visão 

dominante na etiologia das enfermidades, apesar dos métodos 

bacteriológicos não terem conseguido comprovar tal fato. (COSTA, 

2007.p.82) 

 

A teoria contagionista
1
 tornou o isolamento o centro das políticas de controle da lepra, 

que acometia não somente o doente, como também sua família, controlando aspectos antes 

considerados privados como a escolha dos casamentos, trabalhos, amamentação, lazer, 

domicilio, entre outros. (COSTA, 2007) 

No Brasil, os debates se centravam na ocorrência dos primeiros casos da doença no 

país. Souza-Araújo (1948) descarta que a lepra seja uma doença proveniente dos indígenas 

como aventa a historiografia sobre tal tema
2
 aqui residentes, afirma que a doença foi 

                                                           
1
 Definição pelos pesquisadores da Conferencia Internacional de Dermatologia de 1904 que afirmavam o 

isolamento do doente, alegando que o contágio da doença era pelo contato com o doente ou com objetos por ele 

tocados 
2
 Ver GUERRA, Aleixo. A lepra em Portugal. Tese de Porto, 1900. Apud: SOUZA-ARAÚJO, Heraclides- Cesar 

de. História da Legislação Antileprosa da América do Sul no período colonial. In: Revista Brasileira de 

Medicina. Vol. 18, nº 02, 1961 (pp. 199-126). 
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introduzida e disseminada, sobretudo por três povos em recortes espaciais e temporais 

distintos, a saber: os fenícios pós-ocupação no século IX e X a.C. na região do Marrocos; 

pelos judeus já no século I d.C.; e pelos árabes no século VII. A partir do século XV a lepra se 

alastra por todo Portugal, período denominado Expansão Marítima Europeia. (SOUZA 

ARAUJO, 1948) 

O isolamento foi adotado no Brasil como principal medida profilática contra a doença, 

e mesmo sendo pensando por Oswaldo Cruz
3
 a partir do início do século XX, foi com o 

governo de Getúlio Vargas em 1935 que o isolamento compulsório se tornou obrigatório com 

a elaboração de um plano de construção de leprosários.
4
 Essa medida foi efetivada com a 

construção das colônias, leprosários, dispensários e dos preventórios. O Brasil, no final da 

década de 1950 contava com 36 leprosários, 102 dispensários e 31 preventórios/educandários, 

localizados em quase todos os estados.  

Em Goiás as mudanças políticas e sociais de combate a lepra/hanseníase 

acompanharam os discursos de legitimação para a transferência e construção da nova capital 

do Estado de Goiás na década de 1930.  Considerada uma região atrasada aos avanços do 

Sudeste do País, o Centro Oeste é passível de transformações em sua urbanização e 

desenvolvimento a partir da industrialização. 

Foi nos arredores da Revolução de 1930 e com as figuras de Pedro Ludovico Teixeira 

e do então presidente da República Getúlio Vargas que a transferência da capital da cidade de 

Goiás para a região próxima de Campininha das Flores se efetivou. A nova capital seria a 

tentativa de “rompimento como o passado e a construção de uma utopia, na qual, por 

intermédio de Goiânia, vislumbrava-se um futuro grandioso para o estado de Goiás.” 

(CHAUL, 1997, p.21) 

                                                                                                                                                                                     
Ver Juliano Moreira – Les origines plus eloignées de la lèpre au Brésil. Lepra – Biblioteca International, vol. III, 

1908. 

 
3
 Oswaldo Cruz (1872-1917) foi um médico higienista brasileiro, nascido em São Luiz do 

Paraitinga.  Especialista em Microbiologia e Soroterapia pelo Instituto Pasteur em Paris, foi Diretor Técnico do 

Instituto Soroterápico Federal, Diretor Geral de Saúde Pública no governo de Rodrigues Alves, foi o responsável 

pela lei de obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Foi o idealizador do Castelo de Manguinhos 

responsável por um trabalho de pesquisa em saúde pública. Participou de expedições sanitárias pelos portos 

brasileiros de Norte a Sul. Recebe a Medalha de Ouro do 14º Congresso de Higiene e Demografia em Berlim. 

 
4
 Leprosários, foram as instituições de isolamento criadas para acolher os doentes de lepra/hanseníase infectantes 

e dos doentes não-infectante, por razoes medicas e sociais de combate a doença. Deveriam oferecer tratamento 

médico baseado nos tratados de leprologia, possuir habitações adequados e ser gratuitos. 
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A construção da nova capital deveria atender aos aspectos que eram tanto criticados 

por Ludovico. A saúde passa a ser a representação da nova capital, Goiânia. Para resgatar 

normas de salubridade
5
, é importante pensar em uma mudança urbanística e arquitetônica. É 

nessa concepção de uma cidade salubre que vai se concentrar parte do discurso de mudança 

de capital promovido por Pedro Ludovico. O discurso mudancista buscava a construção de 

uma cidade com ruas largas, prédios, uma visão ampla que proporcionasse horizontalidade, 

em uma região plana, com aspectos climáticos, hidrográficos e topográficos favoráveis. O 

discurso sanitarista
6
 de Pedro Ludovico Teixeira interventor do Estado de Goiás foi marcado 

categoricamente pela questão climatologia, geologia e urbanística que a então capital do 

Estado, a cidade de Goiás não oferecia.  

Segundo Freitas (1999), a nova capital, planejada para 50 mil pessoas, contaria com 

avenidas largas e interligadas com o centro administrativo, ruas arborizadas e jardins nas 

avenidas principais. O documento escrito como parâmetro para a criação da nova capital 

aponta como preocupação principal, a salubridade ao explicitar os devidos cuidados com o 

sistema de esgoto a ser implementado, a coleta e tratamento do lixo e a disposição das casas 

nos lotes. Aponta normas referentes aos banheiros e cozinha, as edículas - que se localizavam 

fora da casa - e ao recuo para a construção das casas em relação aos vizinhos. Embora a casa 

de Pedro Ludovico apresentasse os aspectos modernos idealizados também para a cidade, as 

casas construídas na década de trinta tiveram mudanças consideráveis com relação ao ideal de 

casas-modelo\tipo. Eram casas que permitiam maior liberdade individual de cada família, 

porém sua arquitetura deixava a desejar em relação ao clima da região. 

Para conseguir efetivo apoio da população para a transferência da capital, Pedro 

Ludovico vai se utilizar dos principais jornais do Estado, que davam voz às preocupações 

médicas e às questões geográficas como o clima, a topografia e a hidrografia da cidade que 

eram vistas como desfavoráveis. Além das questões sanitárias, os jornais eram palco de 

embates políticos envolvendo a transferência da capital, entre os opositores e aqueles que 

apoiavam a transferência. (FERNANDES, 2003, p.73-75) 

Com efetivação da transferência da capital da Cidade de Goiás para a região próxima a 

Campininha das Flores, instituições de controle e promoção da saúde são pensadas para 

                                                           
5
 Segundo Michel Foucault Salubridade e insalubridade são o estado das coisas e do meio enquanto afetam a 

saúde e a higiene pública – no séc.XIX.T 
6
 Sanitarismo segundo Sergio Arouca (1986) é o conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e 

transformações necessárias na área da saúde. Essas mudanças não abarcavam apenas o sistema, mas todo o setor 

saúde, introduzindo uma nova idéia na qual o resultado final era entendido como a melhoria das condições de 

vida da população. 
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compor o ideal de salubridade da nova capital. Na década de 1940 os doentes de 

lepra/hanseníase tem a construção do leprosário nos arredores da capital, por ser uma 

instituição de isolamento e o preventório em região oposta ao leprosário e longe do centro 

administrativo dessa capital. 

A construção do Leprosário Colônia Santa Marta e do Preventório Afrânio de 

Azevedo apoiavam o discurso modernizador e sanitarista que justificava a transferência da 

capital, e que neste ponto oferecia credibilidade às medidas profiláticas de controle da lepra 

em Goiás na década de 1930. Para além disso, a criação do Leprosário e do Preventório, 

outros três dispensários também foram construídos no Estado de Goiás. O preventório foi uma 

iniciativa da Sociedade Goiana de Assistência aos Lázaros e de Defesa contra a Lepra. 

Entre as produções que auxiliaram no desenvolver da pesquisa destacam-se acerca da 

História da Lepra os estudos do médico e leprologista Heraclides Cesar de Souza Araújo e 

seus três volumes da História da lepra no Brasil nos períodos da Colônia, Império até o início 

da década de 1950. O Tratado de Leprologia de organização Serviço Nacional de Lepra.  

Com relevância à legislação que regulamentava a construção dos leprosários, 

preventórios e sua estrutura de funcionamento, a dissertação de Vicente dos Santos intitulada 

Entidades Filantrópicas e Políticas Públicas no Combate a Lepra: Ministério Gustavo 

Capanema (1934-1945) foi primordial para nosso diálogo com a historiografia.  Outra 

contribuição se encontra na dissertação de mestrado de Luciano Marcos Curi, “Defender os 

sãos e consolar os lázaros”. Lepra e isolamento no Brasil 1935/1976, bem como as pesquisas 

de Vivian da Silva Cunha O isolamento compulsório em questão. Políticas de combate à 

lepra no Brasil (1920-1941) e o livro organizado por Dilene Raimunda do Nascimento e Vera 

Regina Beltrão Marques intitulado: “Hanseníase: a voz dos que sofreram o isolamento 

compulsório”. A tese de doutorado de Yara Nogueira Monteiro Da maldição divina à 

exclusão social: um estudo da hanseníase em São Paulo. De Ítalo Tronca o trabalho 

destacado é o livro As Mascaras do Medo, Lepra e Aids. 

No tocante à infância, os trabalhos organizados por Marcos Cezar de Freitas no livro 

História Social da Infância no Brasil, Maria Luiza Marcílio no livro História Social da 

Criança Abandonada e o livro Infância: Fios e desafios da pesquisa de Sonia Kramer e Maria 

Isabel Leite também nos facilitaram o diálogo com a temática. 
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Como fontes analisadas, foi essencial para o trabalho o uso de registros iconográficos 

das instituições. Segundo Scheneider (2011) a fotografia utilizada pela medicina é um 

importante registro histórico que proporciona observações precisas por se utilizar o elemento 

visual. O uso de fotografias médicas tem como objetivo autenticar o discurso de que o 

controle profilaxia da lepra era eficaz. (SCHENEIDER, 2011)
7
. 

No primeiro capítulo buscaremos delimitar a reponsabilidade da assistência no 

acolhimento dos doentes de lepra/hanseníase e nos familiares desses doentes. Tendo destaque 

os discursos da eugenia e das práticas medicas higienistas. Para tanto foi necessário a análise 

das políticas assistencialistas de combate à doença e a infância, analisando as medidas 

profiláticas a partir da década de 1920. No tocante da infância buscamos estruturar as 

principais medidas assistencialistas desde o período colonial, como a roda de expostos até 

meados da década de 1940 com a construção dos preventórios e das escolas de aprendizagem. 

No segundo capitulo analisamos a construção dos Leprosários e dos Preventórios do 

Brasil e o objeto em questão o Preventório Afrânio de Azevedo no Estado de Goiás a partir 

dos decretos, regulamentos nacionais e estaduais acerca do combate a lepra/hanseníase no 

país. O processo da transferência da capital do Estado de Goiás em meados da década de 1930 

se tornou necessário para compreender os passos do estado no governo republicano.  Para 

tanto, foram analisados a estrutura física e organizacional da instituição.  

O terceiro e último capítulo da dissertação intitulado Cura, analisa o ensino 

profissionalizante no brasil e como ele foi estruturado em Goiânia, tendo como referência a 

Escola de aprendizes Artificies e a Fundação Abrigo de Menores Abandonados. O ensino 

profissional foi visto como uma alternativa de integração desses jovens e crianças que após 

atingirem a idade máxima para permanecerem nas instituições deveriam interagir com a 

sociedade goiana. 

Esperemos que essa dissertação possa contribuir para compreender as medidas 

profiláticas da lepra/hanseníase em Goiânia e as ações assistencialistas e de saúde para com os 

filhos dos hansenianos internos no Preventório Educandário Afrânio de Azevedo 

                                                           
7 Ver mais em SCHNEIDER, S.D. Lepra: Fotografia e discurso na obra de Souza-Araújo (1916-1959). 

Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Marechal Cândido Rondon, 

2011. 
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Capítulo I: A Doença 

 

O cuidado aos doentes de lepra/hanseníase
8
 já era uma prática caritativa desde a Idade 

Média na Europa
9
. Esses cuidados, que serão mais bem explicados no decorrer deste capítulo, 

eram de responsabilidade dos hospitais e asilos das chamadas Casas de Misericórdias
10

, 

ligadas à ordens religiosas. 

 Nas Américas o primeiro hospital destinado ao cuidado dos doentes de 

lepra/hanseníase foi construído em 1528 no México, e semelhante às demais instituições com 

a mesma finalidade, foi construído de forma a afastar os enfermos da sociedade, pois, a lepra 

era uma: 

“afecção de todo o corpo, provocava pústulas e excrecências, a reabsorção 

dos músculos, principalmente o de entre o polegar e o indicador e a 

insensibilidade das extremidades. Estes sinais anunciam o fim, a corrosão da 

cartilagem entre as narinas e mutilações várias.” (BÉNIAC, 1985, p.119). 

Segundo Curi, a lepra/hanseníase foi marcada pelo medo e pelo estigma. A Bíblia já 

apresentava a doença como a resposta divina às ações indevidas, ao pecado. Mesmo não 

abordando os sintomas e/ou o contágio físico da doença, a lepra/hanseníase aparece como a 

culpa pelo pecado
11

, tanto no Velho Testamento
12

 quando no Novo Testamento, doença e cura 

são ações divinas. (CURI, 2002, p. 3-6).  

                                                           
8
 Para melhor entendimento do tema optou-se em utilizar o termo lepra/hanseníase para designar a doença. Após 

a década de 1970 o termo utilizado para designar a doença é Hanseníase, em referência ao descobridor do bacilo 

de Hansen, bacilo responsável pela transmissão da doença. 
9
  COSTA, Dilma Fátima Avellar Cabral da. Entre Idéias e ações: medica, lepras, políticas públicas de saúde no 

Brasil (1894-1934). Tese de Doutorado. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2007. 
10

 Casas de Misericórdia eram as instituições de caridade fundadas no período conhecido como Idade Média que 

eram mantidas pela Igreja Católica com o apoio da Coroa, no caso do Brasil, as Casas de Misericórdias recebiam 

o apoio da Coroa e do Clero de Portugal. 
11

 Segundo o Evangelho de São Joao Batista o homem é criado a imagem e semelhança de Deus, é o templo de 

Deus, portanto é incorruptível. Na Idade Média, o corpo assume a responsabilidade de ser o túmulo da alma, 

passando a ser então abominável, um “corpo que cede lugar à obscuridade do pecado e da culpa”. A mutilação 

do corpo se mostra como a representação da culpa e só pode se neutralizar através do sofrimento físico. 

(SIQUEIRA, 2001)  

G01
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A lepra/hanseníase foi associada então a sentimentos de culpa, pecado, sofrimento, 

impureza, herança. Não importava a causa da doença, a forma de controle associava- se a   

noção de isolamento e segregação do leproso.  (SOUZA ARAUJO, 1949, p.115)  

Durante o século XIX a lepra/hanseníase foi considerada uma doença hereditária
13

, 

teoria que ao se sobrepor a religião coloca em debate as formas de contágio da doença. Com a 

descoberta do bacilo causador da doença por Hansen em 1874 a teoria da hereditariedade é 

colocada em questionamento, junto com as medidas profiláticas a serem adotadas. De um lado 

das pesquisas acerca da doença se encontravam os anticontagionistas
14

 que questionavam a 

exclusividade da doença pelo Mycrobacterium leprae; e de outro lado os contagionistas que 

defendiam a teoria de combate da doença a partir do isolamento do doente. Considerada uma 

doença infecciosa na Conferência Internacional de Dermatologia em Berlin em 1904, o 

isolamento se tornou o centro das políticas de controle da lepra/hanseníase. (COSTA, 2007). 

Os primeiros registros no Brasil de leprosos são do século XV, antes mesmo da 

colonização portuguesa. Não se discute a responsabilidade dos europeus pela disseminação da 

doença no país e inocência dos indígenas, mas são levantadas dúvidas para a historiografia 

quanto a influência africana de dispersão da doença no país.  

Souza-Araújo (1949) ao analisar os livros de óbitos de hospitais do Rio de Janeiro a 

fim de discutir a autoria dos primeiros casos da doença (lepra/hanseníase) no Brasil identifica 

que a mesma foi disseminada a partir do contato europeu e africano e não teve relação com as 

comunidades indígenas que habitam o país. Elementos que confirmam para Souza-Araújo 

essa influência é a presença no Livro de Óbitos do Hospital dos Lázaros no Rio de Janeiro no 

ano de 1765 de espanhóis, portugueses, franceses e holandeses por decorrência da doença.  

A influência africana para a dispersão da doença tem o tráfico negreiro como agente 

de transferência dos africanos infectados para o país. 

“São as seguintes as procedências ou nações dos 598 africanos, escravos ou 

fôrros, cuja estatística especificada por sexo e categoria aparecerá quando 

tratarmos do movimento do Hospital dos Lazaros: de Angola 205, Costa da 

Mina 102, Congo 62, Cabindas 28, Moçambique 44, Rebolos 24, Mangella 

18, Camundâ 16, Monjolos 14, Calabar 5, e o restante de Guiné, Lourenço 

                                                                                                                                                                                     
12

 A Bíblia é dívida em Velho Testamento que conta a vida antes da vinda de Jesus Cristo e o Novo Testamento 

a partir do nascimento, vivencia e morte de Jesus Cristo. 
13

 A Teoria da hereditariedade da doença defendia que a lepra era transmitida pelo contato com descendentes 

doentes. 
14

 Definido pelos pesquisadores da Conferência Internacional de Dermatologia de 1904 que defendia a ideia do 

contágio da doença pelo bacilo de Hansen, dispensando assim o isolamento do doente.  
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Marques, Inhambane, Masangano, São Thomé, Mogunsê, Marimba e 

Songo.Não pode haver melhor documentação que esta sobre os africanos 

leprosos conhecidos no Brasil, e estamos convencidos de que muitos deles 

vieram enfermos – de leprose - das suas longínquas terras.” (SOUZA-

ARAÚJO, 1948, p.15). 

 

Diferenças a parte, é certo que a doença chegou e se espalhou pelo Brasil 

acompanhando os passos da colonização. Como a doença tem um período de incubação, que a 

medicina atual aponta para até 7 (sete) anos, os imigrantes europeus e africanos, poderiam 

estar infectados pelo bacilo e nem se aperceberem de tal fato. Já nos seiscentos se encontra de 

forma um pouco dispersa documentação que aponte para os primeiros locais que foram sendo 

construídos para abrigar ou até mesmo segregar os doentes. 

A partir do início do ano de 1900 as práticas de saúde acerca do controle das doenças 

no Brasil, em especial a lepra, começa a ter incentivo com as políticas públicas elaboradas por 

Oswaldo Cruz. Nomeado em 1903, diretor geral da Diretoria Geral da Saúde Pública do país, 

ele redige um decreto que logo é apoiado por outros médicos acerca da necessidade do 

isolamento dos leprosos: 

 “Lepra – uma moléstia que está alastrando-se pela cidade, fazendo um 

número sempre crescente de vítimas (em 1904 houve 23 óbitos no Rio de 

Janeiro) é a lepra. Convém que medidas urgentes sejam tomadas em relação 

a essa moléstia. O caráter, essencialmente crônico do mal, pede que se tome, 

em relação a ela, medidas de isolamento num hospital geral de isolamento. O 

leproso pode, durante muitos anos dedicar-se ao trabalho; por isso, sua 

seqüestração da sociedade deve ser feita, não num hospital, mas em 

estabelecimentos adequados, “colônias de leprosos”, onde ao lado do 

indispensável tratamento, encontrem os lázaros elementos necessários para 

aplicação de sua atividade ainda muito aproveitável.” (SOUZA-ARAUJO 

1948.p. 116) 

 

As primeiras medidas profiláticas, adotadas a partir da década de 1920 foram 

sugeridas a partir de uma legislação própria para a doença, que previam o isolamento 

compulsório como a medida mais eficaz. Dificuldades como a falta de medicações 

comprovadas que promovessem a cura do paciente e tratamentos acessíveis a todos os 
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doentes, justificaram o isolamento como opção mais acessível e mais importante que o 

próprio tratamento
15

. 

Com a criação da Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das Doenças Venéreas na década 

de 1920, subordinada a Diretoria Geral do Departamento, coube a Eduardo Rabello, então 

diretor do departamento, organizar as medidas que seriam tomadas em relação ao controle da 

doença. 

Eduardo Rabello organiza um regulamento com medidas básicas de combate à doença 

que tinha como base o isolamento, permitindo inclusive o isolamento domiciliar. E por 

permitir o isolamento domiciliar foi duramente criticado e considerado pouco rigoroso, pois 

as medidas de tratamento não estavam de acordo com a “higiene moderna” por permitir o 

isolamento dos doentes em domicílio. De acordo com a opinião de médicos, o isolamento 

domiciliar era “um absurdo, absolutamente impraticável”, já que o doente em sua residência 

contaminaria seus familiares. 

O isolamento, adotado no Brasil como principal medida profilática contra a doença, 

teve no governo de Getúlio Vargas (1930-1945) um reforço efetivo com as construções das 

colônias/leprosários.  

A partir de 1935, com a elaboração de um plano de construção de 

leprosários, promovido pelo governo federal, foi possível pôr em prática a 

política de isolamento [...] Durante todo o processo de construção 

institucional da saúde pública brasileira, no período 1920-1941, o isolamento 

compulsório dos doentes foi a principal política adotada pelo poder público 

contra a lepra e esteve associada ao processo de consolidação da capacidade 

do Estado brasileiro agir sobre territórios e populações como um projeto 

modernizador (COSTA, 2007.p.88). 

 

O combate à lepra se escorava precariamente no tripé institucional composto por: 

Dispensário, com a função de descobrir, selecionar, internar os doentes, examinar os seus 

comunicantes e educar as massas; Leprosário, que procurava isolar, assistir – material e 

moralmente – tratar e recuperar os doentes, devolvendo-os ao meio social; e Preventório, que 

recolhia os filhos sadios dos hansenianos, tanto os nascidos nos leprosários, como os oriundos 

dos lares de onde saíram os doentes, sendo esse último objeto de análise desse trabalho. 

                                                           
15

 Segundo o Organização Mundial de Saúde a hanseníase tem cura. Seu tratamento é ambulatorial que tem 

duração de seis a doze meses após o diagnóstico. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece 

gratuitamente o tratamento. 
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A construção dos preventórios, assim como os discursos de cidades, casas e famílias 

salubres se deu no período posterior a Proclamação da República e atingiu seu auge após 

Getúlio Vargas, rompendo com a noção colonial que remetia ao atraso, que o Brasil carregava 

desde o século XV. As mudanças nas casas, cidades e famílias estão ligados ao discurso 

higienista de que um corpo saudável era sinônimo de um corpo moderno.  

Discussão essa que vincula-se a classe médica brasileira e foi diretamente influenciado 

pelo discurso médico europeu, que reforçava a importância da conscientização e política de 

higiene pública. A higiene era a solução para o combate das doenças contagiantes e o 

caminho para a civilização da população. 

O médico se torna o grande conselheiro e o grande perito, se não na arte de 

governar, pelo menos na de observar, corrigir, melhorar o “corpo” social e 

mantê-lo em um permanente estado de saúde. E é sua função de higienista, 

mais que seus prestígios de terapeuta, que lhe assegura esta posição 

politicamente privilegiada no século XVIII, antes de sê-la econômica e 

socialmente no século XIX. (FOUCAULT, 1999, p. 203). 

 

No século XIX, as casas das famílias brasileiras passaram por mudanças arquitetônicas 

que foram impulsionadas pelos discursos médicos que concebiam as casas/habitações como 

um ambiente salubre. Assim, as construções coloniais eram vistas como úmidas e escuras, não 

sendo mais bem quistas frente ao discurso médico que via a família “técnica de regulação do 

contato entre indivíduos e família, cidade e Estado”. As construções com estilo europeu não 

estavam adaptadas ao clima brasileiro e não atendiam às necessidades básicas de promoção de 

ambientes iluminados e ventilados. 

O estilo colonial de construções era chamado de agentes de doença: 

A habitação em casas térreas é sempre uma das piores, principalmente no 

Brasil, cuja temperatura é respeitável, porque o ar carregado de miasmas que 

se desprendem das matérias animais e vegetais em putrefação ocupa por seu 

peso especifico as camadas inferiores da atmosfera e exerce sua ação 

deletéria. Entretanto que a altura de um primeiro andar é quanto basta para 

pôr a abrigo o homem, destes efeitos nocivos; porque o ar carregado de 

miasmas, em geral, não pode chegar a uma tal altura, e quando chegue já é 

rarefeito, purificado em parte, e não se torna por isto tão nocivo. (COSTA, 

2004, p.562)  

 

As construções deveriam oferecer aos seus moradores qualidade de vida. Os materiais 

e a mão de obra deveriam ser adequados e os ambientes proporcionais a quantidade de 
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moradores. Visando encontrar um modelo que atendesse aos quesitos buscados, o estilo 

europeu foi logo evidenciado, porém nem suas janelas, vidraçarias e grades de ferro eram 

capazes de amenizar os problemas das casas brasileiras e seu clima tropical, transformando-as 

em “verdadeiras estufas”. (COSTA, 2004.p. 563) 

Não somente as casas deveriam atender aos ideias salubres, as cidades modernas 

precisavam também de ser o exemplo de salubridade. O Rio de Janeiro viu as mudanças 

urbanas acontecerem rápidas e relutantes. Era a capital da Federação e por isso o modelo a ser 

seguido pelas medidas higienistas. 

A higienização da família progrediu em relação direta com o 

desenvolvimento urbano. [...] Como consequência, foi exigido de seus 

habitantes todo o cortejo de mudanças descritas como efeitos da 

urbanização: secularização dos costumes, racionalização das condutas, 

funcionalidade nas relações pessoais, maior esfriamento das relações afetivas 

interpessoais, etc. tais modificações não se fizeram, entretanto, sem 

resistência. (COSTA, 2004. p.35) 

 

O população do Rio de Janeiro não apresentava aos olhos dos reformistas o 

comportamento esperado pela Proclamação da República, nem mesmos os reformistas sabiam 

o que se esperar. Como aponta José Murilo de Carvalho, 

Havia, evidentemente, algo no comportamento popular que não se encaixava 

no modelo e na expectativa dos reformistas, tanto da elite como da classe 

operária. Modelo e expectativa que, apesar das divergências, tinham em 

comum a idéia do cidadão ativo, consciente de seus direitos e deveres, capaz 

de organizar- se para agir em defesa de seus interesses, seja pelo reformismo 

parlamentar, seja pelo radicalismo da ação econômica. Este cidadão de fato 

não existia no Rio de Janeiro. Passado o entusiasmo inicial provocado pela 

Proclamação da República, nem mesmo a elite conseguia, no campo das 

idéias, chegar a certo acordo quanto à definição de qual deveria ser o 

relacionamento do cidadão com o Estado. No campo da ação política, 

fracassaram sistematicamente as tentativas de mobilizar e organizar a 

população dentro dos padrões conhecidos nos sistemas liberais. Fracassaram 

os partidos operários e de outros setores da população; as organizações 

políticas não-partidárias, como os clubes republicanos e batalhões 

patrióticos, não duravam além da existência dos problemas que lhes tinham 

dado origem; ninguém se preocupava em comparecer às urnas para votar. 

(CARVALHO, 2002, p. 102) 

 

Segundo Carvalho (2002) o novo Governo Republicano mais estabelecia limites do 

que apresentava os padrões liberais que deveriam ser seguidos. As mudanças e a 

modernização do Rio de Janeiro foram vistas pela população pobre com truculência. A 
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“Revolta da Vacina
16

” e o “Bota Abaixo” nos primeiros anos da república foram ações do 

governo não recebidas bem para a população carente. 

A revolta da população foi contra as reformas sanitaristas do então presidente 

Rodrigues Alves (1902- 1906) e as medidas tomadas para a modernização do Rio de Janeiro. 

A obrigatoriedade da administração da vacina contra a varíola já era definida desde os anos de 

1837, no ano de 1904 frente ao surto epidêmico da doença essa obrigatoriedade é colocada em 

prática, aos moldes militares, tendo Osvaldo Cruz como o propagador da vacinação. Do outro 

lado das reformas de Pereira Passos colocava abaixo quadras inteiras de cortiços para a 

construção da modernidade e suas largas avenidas e grandes edifícios.  

A população da cidade revoltou-se contra o plano de saneamento, mas, 

sobretudo, com a remodelação urbana feita pelo presidente Rodrigues Alves 

(1902-1906), que decidiu modernizar a cidade e tomar medidas drásticas 

para combater as epidemias. Cortiços e casebres, que compunham inúmeros 

quarteirões dos bairros centrais, foram demolidos, e deram lugar a grandes 

avenidas e ao alargamento das ruas, seguindo o modelo de urbanização dos 

grandes bulevares parisienses. A população local foi desalojada, refugiando-

se em barracos nos morros cariocas ou em bairros distantes na periferia. As 

favelas começaram a se expandir. Enquanto o prefeito Pereira Passos 

realizava o “Bota Abaixo”, como ficou conhecida a reforma da cidade, 

Oswaldo Cruz transformou o Rio em um gigantesco laboratório de combate 

às doenças, implantando métodos revolucionários. Com a imposição da 

vacinação obrigatória, as brigadas sanitárias entravam nas casas e vacinavam 

as pessoas à força. Isso causou uma repulsa pela maneira como foi feita. A 

maioria da população ainda desconhecia e temia os efeitos que a injeção de 

líquidos desconhecidos poderia causar no corpo das pessoas. (PORTO, 2003, 

p. 53) 

 

Entre outras cidades do Brasil, as mudanças em benefício da modernidade foram de 

igual dramaticidade e importância. A principal medida para se construir cidades modernas e 

salubres é a transferência de algumas capitais dos Estados. Belo Horizonte surge no final do 

século XIX substituindo a cidade de Ouro Preto, Oeiras dá lugar a Teresina no Piauí e Goiânia 

é construída para a transferência do poder governamental da Cidade de Goiás  

A cidade de Goiânia, construída na década de 1930 para ser a nova capital do Estado 

de Goiás tem a seu favor o discurso sanitarista e higienista. A cidade pretendia privilegiar a 

saúde dos habitantes. Para isso foi pensado em conjunto – medicina, arquitetura e urbanismo 

– melhores condições de construção das casas.  

                                                           
16

 Ver mais em CARVALHO, José Murilo de. Os Bestializados O Rio de Janeiro e a República que não foi. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
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Do ponto de vista de edificações, os cuidados do plano urbanístico com as 

condições ideais de higiene expressavam-se na própria dimensão dos lotes 

onde se construiriam casas, edifícios comerciais, prédios públicos e 

particulares. A área dos lotes residenciais foi estipulada em, pelo menos, 360 

m², com “testada mínima de 12,00m”, limites esses considerados 

indispensáveis para que as casas apresentassem boas condições de 

distribuição interna, iluminação, insolação e aspecto agradável. (FREITAS, 

1999. P. 249) 

 

O processo acelerado de urbanização das cidades no início do século XIX ocorreu de 

forma desordenada, o que proporcionava o acumulo de pessoas em locais insalubres e a 

propagação de algumas doenças. O discurso médico higienista frente a falta de estrutura e de 

serviços elementares de saúde como limpeza urbana e serviços sanitários, defendia a 

demolição e desapropriação dos terrenos e habitações insalubres (SOARES, 1994; PAULA 

2011). 

Mesmo depois da década de 30, com o crescimento do café no cenário 

nacional, que movimentou ainda mais ambiente portuário, o crescimento 

populacional continuou a ocorrer em grandes proporções. Além dessa 

multidão de pessoas, o Brasil era marcado pelo tráfico negreiro, por um 

grande número de pessoas sem recursos mínimos vivendo em péssimas 

condições de saúde e por um elevado nível de mortalidade, o que reforçava 

no pensamento dos médicos, fortemente influenciado pelas sociedades 

europeias, uma imagem, ou melhor, uma representação do Brasil como um 

país insalubre e com muitos obstáculos à construção do ideal de nação. 

Tanto o Rio de Janeiro, quanto algumas das principais cidades da Europa no 

século XIX, passaram por um quadro de deterioração do espaço urbano 

marcado pela imundície, doenças e falta de estrutura e recursos para manter 

a salubridade dessas cidades. (PAULA, 2011, p.09) 

 

Esse discurso médico higienista e salubre vincula-se a teoria da Eugenia. Que durante 

o período do Governo de Getúlio Vargas será visto como o caminho para a industrialização do 

Brasil. A década de 1930 é para os filhos da lepra no Brasil, a década que divide as ações 

assistencialistas. É ao longo dos anos trinta do século XX que as instituições de proteção à 

infância ganham destaque tendo como aliados a legislação e a medicina. 

No final do século XIX, entram em cena os médicos higienistas, preocupados em 

controlar a mortalidade infantil, muito comum nas “rodas de expostos”, e com os cuidados do 

corpo, com a educação escolar, com a orientação às mães, controle e combate de doenças, 

entre outros. São os médicos higienistas que vão lutar pelo fim da “roda de expostos” e das 

instituições de caridade, maioritariamente religiosas, que acolhiam crianças abandonadas, 
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pobres ou as beneficiadas pelas leis abolicionistas
17

. Os médicos expunham a falta de um 

programa assistencialista e apontavam como alternativa a filantropia como um modelo 

assistencialista de acolhimento e instrução às mães e filhos.  

Na segunda metade do século XIX as primeiras instituições de caráter filantrópico 

começam a ser organizadas no Brasil, nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Pernambuco, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão e Amazonas. São 

essas instituições os “asilos” com a finalidade de acolher as crianças pobres e abandonadas 

com o intuito de prepará-los para o mundo do trabalho através da educação escolar e do 

aprendizado de um oficio. (MARCILIO, 1997, p.201) 

Nesse período o destaque é para Arthur Moncorvo Filho, médico higienista que funda 

em 1889 o “Instituto de Proteção e Assistência à Infância”. Com grande publicação de obras 

que abordavam o cuidado à infância, Moncorvo Filho criticava o descaso do governo e 

desorganização dos serviços públicos em relação aos pobres, mulheres e crianças. Entendia 

que um programa de assistência às crianças deveria começar pela educação às mães em 

relação aos cuidados dos nascidos e a amamentação, as escolas e indústrias que empregavam 

mulheres e crianças deveriam ser constantemente inspecionadas e fiscalizadas, campanhas de 

vacinação deveriam ser criadas, bem como institutos de orientação das doenças contagiantes, 

como o caso da tuberculose
18

. 

Grandes aliadas ao modelo assistencialista filantrópico pensado por Moncorvo Filho 

foram as “Damas da Assistência à Infância”, senhoras da elite carioca que representavam o 

“modelo de família nuclear”. Já no estatuto de criação e organização dessa associação 

destacava a função das senhoras 

Art. 1º - A associação “Damas da Assistência à Infância” fundada na cidade 

do Rio de Janeiro, onde tem sua sede, compõe-se de numero ilimitado de 

socias e se rege pelos presentes estatutos. 

Art.4º - A associação considera parte integrante dos presentes Estatutos, o 

programa do “Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio de 

Janeiro” e tem por fins especiaes: 

                                                           
17

 Ver MARCILIO, Maria Luiza. A roda dos expostos e a criança abandonada na História do Brasil. 1726-

1950. In. FREITAS, Marcos Cezar.  História Social da Infância no Brasil. São Paulo: Cortez Editora, 1997. 
18

 Entre as Instituições criadas pelo médico Moncorvo Filho destaca-se o Dispensário Moncorvo que afiliado ao 

Instituto, oferecia vários tipos de serviços, de ginecologia à cirurgia dentária, incluindo distribuição de leite, 

creches, consultas para lactantes, aulas sobre saúde, assistência para os recém-nascidos, vacinação, terapia de 

massagem, eletroterapia, banhos medicinais, tratamento de doenças infantis dos olhos, orelhas, nariz, garganta e 

dente, além do dispensário infantil e pré-natal. (OAKENFULL, J.C. Brazil in 1912. London, R. Atkinson, 1913) 
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a) Promover por meios de proteger efficazmente a infância pobre, 

proporcionando-lhe os cuidados de que carecer; 

b) Angariar objetos que lhe possam ser uteis á vida; 

c) Incumbir-se, pelo trabalho de suas socias, da confecções de vestes e 

do tratamento das creanças, quando enfermas; 

d) Offerecer ás creanças pobres festas e brinquedos por ocasião do Natal, 

Anno Bom e Reis; 

e) Auxiliar o Conselho Administrativo do “Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância do Rio de Janeiro”, sempre que solicitar sua 

coadjuvação para a fiel execução do seu programa; 

f) Promover pelos processos que forem mais profícuos ao fim que deseja 

attingir, os recursos que o Instituto precisar para a sua permanente e 

condigna installação. (Archivos de Assistencia á Infancia, 1907, p.19 apud 

JUNIOR; GARCIA, 2010. p.621 ) 

 

Além da organização de festas, obterem recursos, confecção de roupas e do cuidado 

médico, essas mulheres eram a união da “virtuosa função moralizadora junto à obra 

filantrópica”. (JUNIOR; GARCIA, 2010) 

O modelo assistencial filantrópico organizado por Moncorvo Filho fora pautado na 

boa moral, que condizia no momento político e social que o país vivia, o médico higienista 

afirmava que “uma bôa moral é, por vezes, a melhor hygiene do corpo” e que o país precisava 

de “melhoramento da classe indigente” (Moncorvo Filho, 1926a, p. 146). Onde educando 

moralmente os corpos, a “moralidade se desenvolveria espontaneamente a partir da 

higienização dos corpos”. (ZANIANI, 2008, p. 50) 

O discurso médico higienista e as afirmações de Moncorvo acerca da moralidade do 

corpo higienizado, são referências à teoria europeia da eugenia elaborada por Francis 

Galton
19

, no século XIX.  

 Anteriormente a Galton, já se observava na Grécia a adoção de formas de eliminação 

de indivíduos inadequados e da necessidade de proibição de reprodução de alguns indivíduos. 

Acerca do tema estão os trabalhos de August Weismann sobre o “plasma germinativo” e 

Gregor Mendel sobre o “arranjo e recombinação de caracteres hereditários em plantas”. 

(STEPAN, 2005.p. 23) O discurso teórico sobre a eugenia defendia “um melhoramento da 

raça humana” ou, melhor colocado como um “aprimoramento da raça humana pela seleção 

dos genitores tendo como base o estudo da hereditariedade”. (STEPAN, 2005, p. 25) 

                                                           
19

 Francis Galton foi um antropologista, meteorologista, matemático e estatístico inglês nascido perto de 

Sparkbrook, perto de Birmingham, criador do termo eugenia e descobridor da individualidade das impressões 

digitais (1885) e mais conhecido pelos seus estudos de hereditariedade e inteligência humana. Ele estudou nas 

Faculdades de Birmingham e de Londres e na Universidade de Cambridge, mas parou antes de se formar para 

viajar. De família rica pode permitiu-lhe desde jovem viajar e escrever livros sobre temas tão díspares como 

cálculo estatístico e meteorologia. Professor da Universidade de Londres, era primo de Charles Darwin (1809-

1882), subsidiando as futuras teorias deste, realizando estudos conjuntos sobre antropologia e inteligência 

humana, orientados para demonstrar o caráter hereditário dos traços físicos e mentais dos indivíduos. 

(INFOESCOLA) 
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Francis Galton, cientista e geógrafo, buscava na teoria evolucionista
20

 sua base de 

argumentos, e dizia, com certa prudência
21

, que a biologia evolucionária o permitiu observar a 

“importância da variedade hereditária na reprodução doméstica, a sobrevivência do mais 

apto na luta pela vida e a analogia entre reprodução doméstica e seleção natural”. 

(STEPAN, 2005.p. 31). Assim, no que se refere às dificuldades no trato aos discursos que 

envolviam as doenças, as politicas e medidas profiláticas da lepra associavam mais o caráter 

social do discurso eugênico. 

As discussões da hereditariedade e a eugenia permitiam aos cientistas já em 1900 a 

defesa de que “a sociedade deveria reconhecer o poder da hereditariedade em sua legislação 

social e favorecer a reprodução dos indivíduos física e moralmente eugênicos, em detrimento 

dos não eugênicos”. Essa ideia de indivíduos moralmente eugênicos favorecia os bons 

casamentos e a diminuição de uma população ligada a jogos, doenças e comportamentos 

moralmente incompatíveis com as mudanças sociais e políticas
22

 que a sociedade estava 

sofrendo com a mudança do século. (STEPAN, 2005, p.154) 

A discussão sobre eugenia no Brasil é propagada pelos médicos higienistas, que 

divulgam os preceitos eugênicos com as reformas causadas pela ocupação desenfreada da 

população em grandes cidades em busca de emprego.  

Trata-se de um tema no mínimo delicado em um país que é formado por indígenas, 

europeus e africanos, e que após o período escravocrata em 1822, seguido da Proclamação da 

República em 1889 vê  e critica, o desenvolvimento de duas grandes parcelas na população:  a 

dos negros e mulatos livres e dos imigrantes europeus. 

Os médicos higienistas associavam a disseminação das doenças infecciosas 

(tuberculose, sífilis, dentre outras) aos pobres negros e mulatos, acusados pelos médicos de  

serem sujos, ignorantes e anti-higiênicos. A pobreza, a migração, a imigração e o desemprego 

favoreciam a crescente instabilidade social e política do início do século XX. Nesse contexto, 

os médicos higienistas encontraram “argumentos” para a defesa da construção de uma nação 

brasileira que fosse forte, saudável e limpa, Conforme Stepan (2005, p. 165), para fugir da 

construção de uma nação de negros e mulatos era necessário à formação e o aprimoramento 

racial, modelo que torna a miscigenação uma associação ao nacionalismo para dignificar a 

pobreza.  

                                                           
20

 Teoria desenvolvida por Charles Darwin que definia a evolução a partir da seleção natural, na qual afirmava 

que o meio ambiente selecionava o indivíduo apto a sobreviver. (SILVA; SILVA, 2009. P.132). 
21

  O próprio Darwin apregoava prudência em citar as teorias de Francis Galton.  

 
22

 No Brasil destaca-se o fim da escravatura e da abertura do país a imigração europeia. 
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Segundo Erick Hobsbaw, para entender o a importância da constituição da nação é 

necessário saber o significa de tal palavra, para isso o autor apresenta a versão da 

Enciclopédia Brasileira Mérito que define nação como “a comunidade de cidadãos de um 

Estado, vivendo sob o mesmo regime ou governo e tendo uma comunhão de interesses; a 

coletividade de habitantes de um território com tradições, aspirações e interesses comuns 

subordinados a um poder central que se encarrega de manter a centralidade do grupo” 

(HOBSBAW, 1990, p. 27-28). 

Nesse sentido para se fortalecer, definir um povo como nação é necessário para além 

de um governo único e fortalecido, é necessário uma língua única. Para tal definição, no final 

do século XIX, “raça’ e “língua” vão adquirir sentidos próximos e os processos de 

mestiçagem vão ser condenados pela falta de unidade linguística. (HOBSBAW, 1990, p. 132) 

Para SCHWARCZ, o Brasil e uma sociedade formada por indígenas, africanos e 

europeus, a mestiçagem foi um processo inevitável, como também foi a sua crítica. A 

mestiçagem existente no Brasil não só era descrita como adjetivada, constituindo uma pista 

para explicar o atraso ou uma possível inviabilidade da nação. (1993, p. 47) 

Assim a imigração de europeus brancos era vista com bons olhos pelos eugênicos ao 

passo que os “poucos negros e índios puros remanescentes estavam desaparecendo, porque a 

seleção trabalhava contra os tipos inferiores e porque as altas taxas de mortalidade e a baixa 

reprodução entre eles diminuíam sua participação na população” (STEPAN, 2005, 166). A 

imigração branca beneficiava o branqueamento da população brasileira. 

Para o médico sanitarista Belisário Penna
23

, a teoria de branqueamento para a 

construção da nação brasileira era contestada. Penna observara que ao contrário do que se 

acreditava, a incapacidade dos moradores do interior do país (os sertanejos e caboclos) se 

dava em decorrência das doenças e falta de saneamento e não tinham relação com a raça. O 

médico afirmava que as condições sociais deveriam ser mais importantes para a saúde que 

raça ou clima, o ideal seria “sanear” para “eugenizar” (STEPAN, 2005.p. 172).   

                                                           
23

 Belisario Penna (1868-1939) Mineiro de Barbacena, Belisário Augusto de Oliveira Pena estudou na Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro e se doutorou na Faculdade de Medicina da Bahia em 1890. Como inspetor 

sanitário, integrou a partir de 1905 a campanha de erradicação da febre amarela comandada no Rio por Oswaldo 

Cruz. Especializou-se no combate a endemias rurais e, em 1912, com o colega Arthur Neiva, participou de uma 

das expedições do Instituto Oswaldo Cruz, tendo percorrido regiões do Piauí, Pernambuco, Bahia e Goiás. 

Nos anos seguintes, Belisário Pena lançou uma campanha "pelo saneamento físico e moral do Brasil", publicou o 

livro O saneamento dos sertões e assumiu a direção do recém-criado Serviço de Profilaxia Rural. Foi diretor de 

saneamento do Departamento Nacional de Saúde Pública entre 1920 e 1922. Em 1924, por ter apoiado um 

movimento contra o governo do presidente Artur Bernardes, foi preso e afastado de suas funções. Vitoriosa a 

revolução de 1930, ele será, em duas ocasiões, ministro interino da Educação e Saúde. 

Nos anos finais de sua vida, Belisário Pena aderiu ao integralismo, a versão cabocla do fascismo italiano, tendo 

sido membro da Câmara dos 40, o órgão máximo da Ação Integralista Brasileira. (VERBETE, 

DAD/COC/FIOCRUZ) 
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A revolução de 1930 e a presença de Getúlio Vargas no poder, período que se 

estendeu de 1930 até o ano de 1945, foi palco para inúmeras mudanças sociais e políticas. 

Getúlio Vargas assume a presidência da República com a intenção de transformar o Brasil em 

pais industrial, eliminando a dependência estrangeira que não possibilitava ao pais alcançar o 

progresso.  Para tal feito Vargas, estabelece mudanças políticas, sociais e econômicas. Entre 

essas mudanças, o governo promove a aceleração da industrialização do país. Medidas como a 

criação Companhia Siderúrgica Nacional e da elaboração de uma legislação trabalhista em 

conjunto com os operários. O Governo Vargas via na industrialização a modernização do 

Brasil. 

Em busca de uma reformulação do seu governo, Vargas ao assumir o Governo 

Provisório em 1930, dissocia o poder legislativo, revogou a Constituição de 1891, exonerou 

os governadores e nomeou Interventores para os Estados. 

No campo da saúde, destaca-se a criação do Ministério da Saúde e de Educação, o 

Departamento Nacional de Saúde e da Comissão Central Brasileira de Eugenia. Os médicos 

eugenistas Belisário Penna e Renato Kehl
24

 foram membros desses departamentos 

responsáveis pelo debate da eugenia no novo modelo governamental do país. Renato Kehl é 

considerado um dos principais eugenistas do país tendo ligações com grupos eugenistas da 

Alemanha. 

A eugenia associada a identidade nacional foi marcada na Constituição de 1934 com a 

restrição do número de empregos destinados ao imigrantes, proibição da circulação de 

impressos e bandeiras estrangeiras, da oficialização da língua brasileira, nas leis trabalhistas 

de 1934 com a proteção de mulheres e crianças e nos discursos médicos acerca da 

preocupação e proteção com a saúde infantil. 

Segundo Gilberto Freyre a teoria de branqueamento no Brasil era uma “ficção racial”, 

uma situação imaginaria que permitiu que a eugenia se desenvolvesse. Para Freyre, cabia ao 

Brasil uma variante da eugenia “incompatível com a miscigenação racial e o mito de 

democracia”. (STEPAN, 2005, 177) 

Enquanto os negros e indígenas “puros remanescentes” iam diminuindo, a imigração 

de brancos era vista como o meio próprio para aumentar a proporção de brancos 

 

A miscigenação no Brasil foi vista como “construtiva” e se tornou um papel 

positivo na ideologia nacionalista. Contra um pano de fundo de profunda 

ansiedade pelo fato de o Brasil ter deixado de obter um tipo nacional 

homogêneo e receio de que a degeneração racial ameaçasse a nação, 

                                                           
24

 Renato Kehl (1889-1974) Escritor e Médico higienista.  
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começou a firmar-se a ideia de que a miscigenação racial do país deveria ser 

vista em termos positivos. (STEPAN, 2005, p.165-166) 

 

Para a população o branqueamento pouco importava, o pessimismo racial teve sua 

atenção desviada para a educação, a reforma social e o saneamento, que eram vistos como o 

“problema social”.  

Estando a par da problemática do branqueamento, o governo de Getúlio Vargas e seu 

ideal de rompimento com o “atraso
25

”, possibilitou ao um cenário de mudanças sócias, 

políticas e econômicas, em relação a estrutura da sociedade, a industrialização seria o 

caminho para a modernidade
26

 no país. Seguindo os discursos eugênicos e higienistas a 

industrialização seria alcançada a partir da utilização de mão de obra especializada. Para isso 

o corpo deveria ser saudável, o Brasil moderno precisava de cidadãos-soldados.  

 Para entender a noção de corpo saudável é necessário pois compreender o 

corpo como um organismo moldável e disciplinado. Foucault (2013) informa que no século 

XVII e XVIII os corpos dos indivíduos passam a ser organizados, separados, alinhados e 

vigiados por meio de diversas técnicas de poder, dentre elas exercícios físicos e treinamentos. 

Com isso, tentava-se aumentar a força útil das pessoas, o que segundo Foucault pode-se 

chamar de “tecnologia disciplinar do trabalho”. Esse poder do corpo é alcançado pela 

disciplina e adestramento do corpo. (PAULA, 2011.p.26). A disciplina segundo Foucault 

(2013) torna os corpos úteis e rentáveis economicamente, realiza a sujeição constante de suas 

forças e os tornam dóceis e obedientes, ou seja, a disciplina é a técnica que fabrica indivíduos 

úteis.  

Segundo o autor, a partir do século XVII, a vida passa a ser controlada e organizada 

por procedimentos do poder e do saber. A medicina passa a regular o corpo individual e as 

massas. Se por um lado, suas ações interviam no corpo individual, considerando-o como uma 

máquina, efetivando-se elas por meio de instituições como o hospital, o exército e a escola; 

por outro lado atuava sobre a massa, com fim de controlar os processos biológicos da 

população: o nascimento, a mortalidade, longevidade, velhice, as anormalidades, as 

enfermidades. (PAULA, 2011.p.27) 
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É preciso chamar a atenção para o fato de que a questão do atraso deve ser vista como um projeto de 

dominação política, arquitetado [...] na Primeira República. (CHAUL, 1997) 
26

 A modernidade para os arautos de 1930 consistia no progresso do Estado, por meio do desenvolvimento da 

economia, da política, da sociedade e da cultura regionais. (CHAUL, 1997). 
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A medicina urbana, por tratar de assuntos locais, como o bairro ou as pequenas 

comunidades acaba por se distanciar muito da medicina de Estado. A medicalização da 

cidade, no século XVIII, foi importante para a reflexão da salubridade e para o aparecimento 

da noção de higiene pública. “Salubridade e insalubridade são o estado das coisas e do meio 

enquanto afetam a saúde; a higiene pública – no séc.XIX, a noção essencial da medicina 

social francesa – é o controle político científico deste meio”. (FOUCAULT, 1999, p. 93). 

Ademais, informa-nos que a preocupação com os surtos epidêmicos, as doenças contagiosas e 

a mortalidade fez com que a medicina adotasse inúmeras intervenções autoritárias e uma série 

de medidas de controle, pois a cidade passou a ser analisada e percebida como um objeto a ser 

medicalizado, indicando a necessidade de readequar o planejamento da localização dos 

bairros, a instalação de esgotos, a localização dos cemitérios, o controle da umidade e outros 

fatores que julgava responsáveis pelo alto índice de morte. Certos ambientes como as 

penitenciárias, os hospitais, os pântanos, dentre outros, eram considerados como focos 

excepcionais de surgimento de doenças, que deveriam, portanto, ser vigilantemente 

medicalizados (FOUCAULT, 2005) 

No tocante à lepra/hanseníase, instituições como os leprosários, dispensários e 

preventórios representavam os locais de controle do corpo e da vigilância médica e portanto, 

deveriam estar construídas sobre o ideal da salubridade. 

Espelhadas nos discursos médicos, as edificações das instituições criadas para acolher 

as crianças filhas dos lázaros no Brasil se apregoaram das mudanças advindas da Revolução 

de 1930 e dos pressupostos que se tornaram sinônimos de modernidade. Os preventórios, os 

patronatos, os internatos seguiam modelos arquitetônicos definidos pelo conforto dos 

internos. Conforto entendido não por luxo, mas por disciplina. Disciplina do corpo, que 

deveria abandonar o status de “suspeito”.  

O preventório Educandário Afrânio de Azevedo construído em dois pavimentos teve 

em seu projeto arquitetônico espaços pensados para acomodar as crianças, jovens e os 

responsáveis por eles, distribuídos em berçário, dormitórios, salas de aula, banheiro, cozinha e 

refeitório. Analisando o local onde foi construído o educandário
27

, verifica-se que do lado de 

fora da instituição havia um jardim, com árvores frutíferas e de grande copa, tornando-se para 

o clima da capital como um bom refúgio para os dias quentes e um espaço ideal para 

atividades ao ar livre. 
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 Diante da falta de documentação encontrada no Educandário Afrânio de Azevedo a analise arquitetônica foi 

realizada na própria instituição através de constantes visitas. 
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Entrando no preventório ao lado direito da entrada se encontra a Secretária, uma mesa 

grande imponente com uma cadeira que lembra um trono são os primeiros moveis que se 

destacam na sala em que se encontra a diretora. A decoração é simples, alguns quadros nas 

paredes, algumas cortinas amareladas e objetos pessoais, do lado direito uma janela dava para 

o jardim, no lado esquerdo uns armários guardam os documentos da instituição, as fichas dos 

alunos, guardam a história da casa. Ao fundo da sala um ambiente parecido com um 

almoxarifado, um ambiente escuro que exalava respeito e/ou medo.  

Segue-se um pequeno corredor para ter acesso às primeiras salas que eram usadas 

como salas de aula. Ao lado das salas ficava o refeitório e no fundo do refeitório a cozinha. 

Defronte as salas de aula, um único banheiro de uso coletivo era apelidado pelos alunos de 

“chiqueirão”
28

. Do banheiro, seguindo o corredor em frente as salas de aula tem-se o acesso à 

escada pelo lado direito. As escadas levam ao segundo pavimento do educandário onde se 

encontram os dormitórios femininos e masculinos, além de um quarto para as funcionárias. 

 Enfim, ao entender a organização e o funcionamento do Educandário Afrânio 

de Azevedo alguns cômodos da instituição, o berçário, os dormitórios, banheiro, serão objetos 

de análise do segundo capítulo dessa dissertação Por ora se faz necessário discutirmos o 

assistencialismo no Brasil. 

Discorrer sobre a assistência social no Brasil se remete quase sempre ao trabalho de 

algumas instituições religiosas com caráter caritativo desde a ocupação e o povoamento que o 

Brasil foi submetido pelos portugueses. Na Europa o amparo às crianças abandonadas já era 

relatado no II milênio a.C (MARCILIO, 1998). A tradição do abandono a criança e as 

medidas tomadas para se amenizar essa prática se relacionam com as características cristãs/ 

católicas. No Brasil, a criança era deixada na roda de madeira das Santas Casas de 

Misericórdia, entre os seios das amas de leite, entre as mãos caridosas, nos pequenos trabalhos 

diários. As práticas assistencialistas às crianças no Brasil são frequentes desde a Colônia, e 

veem como uma herança dos portugueses que aqui aportaram nos anos de 1500. Segundo 

Marcilio, 

“A situação de miséria, exploração e marginalização levou os indígenas, e 

depois os africanos e os mestiços, a seguir o exemplo dos descendentes de 

espanhóis ou de portugueses, de abandonar seus filhos. O modelo europeu de 

família – monogâmica, sacramentada, indissolúvel – foi de difícil 

estabelecimento entre as populações pobres, mestiças e marginalizadas. 
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 Segundo reportagem publicada no Diário da Tarde os internos do Preventório Educandário Afrânio de 

Azevedo chamavam o banheiro de chiqueirão, pois o mesmo oferecia poucas condições de higiene.  
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Mesmo não sendo o ideal, o concubinato era a alternativa mais simples para 

o não-proprietário, para a imensa maioria silenciosa de pobres e excluídos”. 

(MARCILIO, 1998, 128) 

 

As primeiras “rodas de expostos” surgiram na Itália durante a Idade Média
29

, com o 

formato de confrarias
30

 de caridade. Foi com a criação do Hospital de Santa Maria in Saxia 

(1201-1204) por intermédio do Papa Inocêncio III que Roma teve o primeiro hospital a 

acolher crianças abandonadas. Nesse hospital recebia-se, para além de pobres, peregrinos 

doentes e leprosos, os expostos, através de uma “roda”, com um pequeno colchão, onde se 

depositavam os bebes, estando rigorosamente vedada a busca de informações sobre o 

expositor. (MARCILIO, 1997.p. 57) 

Em Portugal as primeiras casas de assistência à criança abandonada foram criadas com 

o apoio do clero e da Coroa, com destaque o Hospital dos meninos órfãos de Lisboa em 1273, 

o Hospital de Santa Maria dos Inocentes de Santarém em 1321 e a Confraria da Piedade na Sé 

de Lisboa desde o século XII
31

. 

Existente no Brasil até a década de 1950, a “roda de expostos” foi o amparo às 

crianças que, ou não eram desejadas; ou não tinham condições de serem criadas pelos seus 

familiares. Foi durante sua existência a única instituição de assistência às crianças 

abandonadas no país. Se desenvolveu como uma prática caritativa, onde a responsabilidade de 

sua administração era das Câmaras Municipais, que em grande parte do tempo não cumpria 

com seus acordos de pagamentos. Na primeira metade do século XIX as Casas de 
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 O nome da roda provém do dispositivo onde se colocavam os bebes que se queriam abandonar. Sua forma 

cilíndrica, dividida ao meio por uma divisória, era fixada no muro ou na janela da instituição. No tabuleiro 

inferior e em sua abertura externa, o expositor depositava a criancinha que enjeitava. A seguir, ele girava a roda 

e a criança já estava do outro lado do muro. Puxava-se uma cordinha com uma sineta, para avisar a vigilante ou 

rodeira que um bebê acabava de ser abandonado e o expositor furtivamente retirava-se do local, sem ser 

identificado. A origem desses cilindros rotatórios de madeira vinha dos átrios ou vestíbulos de mosteiros e de 

conventos medievais, usados então como meio de se enviar objetos, alimentos e mensagens aos seus residentes. 

(MARCILIO, 1997, 57-58). 
30

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (HOUAISS & VILLAR, 2001:798), o termo confraria 

que se assemelha aos significado das confrarias que existiram no Brasil, apresenta as seguintes designações: 

i) Associação laica que funciona sob princípios religiosos, fundada por pessoas piedosas que se comprometem a 

realizar, conjuntamente, práticas caritativas, assistenciais etc.; congregação, irmandade. 

ii) Associação ou conjunto de pessoas do mesmo ofício, da mesma categoria ou que levam um mesmo modo de 

vida (“confraria dos negociantes”, “confraria dos boêmios”). 

iii)Conjunto geralmente restrito de pessoas unidas por um liame comum, profissional, corporativo ou outro; 

sociedade, associação. 

iv) Sociedade teatral que na França, na Idade Média, montava espetáculos religiosos, farsas e pantominas. 
31

 Ver ALVIM, M. Helena V. B e. Em torno dos expostos. As duas primeiras casas de expostos portuguesas. 

Revista de História (Universidade de Lisboa), 1994, 1:147-166, p.160. 

Ver RIBEIRO, Victor. A Santa Casa de Misericórdia de Lisboa (subsídios para sua história) 1498-1898. Lisboa, 

Academia Real de Sciencias de Lisboa, 1902. 
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Misericórdias se tornaram as responsáveis pela administração das rodas com o apoio das 

Assembleias Legislativas provinciais perdendo com isso o caráter caritativo e se definindo 

como trabalho filantrópico, o que de inicio pode ser entendido como uma aliança entre o 

público e o particular. Com as modificações advindas com o Iluminismo as práticas 

assistencialistas modificaram o seu teor e as Casas de Misericórdias redefiniram o seu papel 

filantrópico: 

“Com o século XIX chega a influência da filosofia das luzes, do utilitarismo, 

da medicina higienista, das novas formas de se exercer a filantropia e do 

liberalismo, diminuindo drasticamente as formas antigas de caridade e 

solidariedade para com os mais pobres e desvalidos. As Misericórdias 

ressentiram-se desses novos comportamentos, exatamente no momento em 

que províncias obrigavam que prestassem o serviço de assistência aos 

expostos”. (MARCILIO, 1997.p. 67) 

No Brasil do oitocentos existiram treze “rodas de expostos” localizadas em Salvador 

(BA), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), São Paulo (SP) todas surgidas no século XVIII. Já as 

configuradas a partir das Casas de Misericórdias e que se extinguiram até meados de 1870 

foram as de Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas (RS), Cachoeira (BA), Olinda (PE), Campos 

(RJ), Vitória (ES), Desterro (SC) e Cuiabá (MT). As “Misericordias”, mergulhadas em 

dificuldades contaram apenas com a presença das Irmãs de Caridade que se tornou a base da 

assistência à infância no País. Portanto, somente, no século XX, foi que se definiu e 

concretizou a filantropia como a base da assistência à infância, apesar do desaparecimento das 

“rodas de expostos”: 

“(...) a filantropia surgia como modelo assistencialista, fundamentada na 

ciência, para substituir o modelo da caridade. Nesses termos, à filantropia 

atribuiu-se a tarefa de organizar a assistência dentro das novas exigências 

sociais, políticas, econômicas e morais, que nascem com o início do século 

XX no Brasil. [...] A assistência filantrópica, particular e pública, imperava”. 

(MARCILIO, 1997, p. 78) 

 

Segundo Sanglard (2005) o próprio conceito de filantropia é construído e modificado 

aos poucos, dividindo espaço com outro termo surgido na época, a beneficência. A autora 

frisa que os filósofos das Luzes buscaram esvaziar o caráter “caritativo” da filantropia 

reforçando seu lado de utilidade social, e o termo passou a ser percebido mais como 

prevenção à miséria do que uma forma de suavizá-la. Tratava-se, então, de oferecer trabalho, 

encorajar a população e a produção; todo o resto era caridade, testemunha do amor a Deus 

(SANGLARD, 2005, p.14).  
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A grande diferença apontada por Duprat entre caridade e filantropia é que a primeira, 

por ser obra piedosa, pressupõe a abdicação de toda a vaidade de seu autor e propugna o 

anonimato, ao passo que a segunda é marcada por um gesto de utilidade, e neste caso a 

publicidade se torna uma arma importante nas mãos dos filantropos, além de acirrar-lhes a 

rivalidade. O conceito de filantropia, conforme proposto pela autora é sobretudo uma ação 

continuada, refletida, organizada e não mais uma ação isolada. (SANGLARD, 2005, p.15) 

 O discurso higienista fora usado como justificativa para o fim das “rodas de 

expostos” pois expunha, para além do alto índice de mortalidade infantil, o fato das 

instituições caritativas de acolhimento à criança não terem um programa consolidado de 

assistencialismo social ou de preocupação com as práticas higienistas. Na década de 1950 no 

Brasil, as instituições filantrópicas de apoio aos menores como juizados de menores, 

patronatos, casas de puericultura, internatos e escolas agrícolas e os preventórios ganham 

força. 

“Assentado que a protecção á infância, e por ella a maternidade, deve ter em 

vista o aperfeiçoamento da raça, o progresso do paiz e o futuro da 

nacionalidade é claro que ao Estado, conscio desta grande responsabilidade, 

compete encarar o problema com a maxima atenção, e dando-lhe a 

amplitude que elle comporta, considerando como um todo homogeneo e não 

apenas neste ou naquelle dos seus aspectos, a hygiene, a assistencia social ou 

medica ou jurídica, a protecção conta o abandono, ou o perigo moral, ou a 

exploração, ou a crueldade, e outros muitos. Em todos os paizes em que se 

tem tomado a serio a protecção á infância tem ella sido objecto de 

organizações geraes autononias de grande envergadura.” (DPMI, 1935) 

 

É assim que começa o documento “A Organisação dos Serviços de Protecção à 

Infancia no Brasil”, organizado pela” Directoria de Protecçãoá Maternidade e á Infancia” 

em 1935. Subordinado ao Departamento de Saúde Pública, a Diretoria, era responsável por 

assegurar o emprego das rendas tributárias da União, dos Estados e dos Municípios, e da 

criação e fiscalização de órgãos federais, estaduais e municipais de amparo à Maternidade e a 

Infância. 

Na antiga capital federal, deveria existir o “Conselho Nacional de Protecção á 

Maturidade e a Infancia”. Ao conselho caberia as funções de coordenar as ações 

assistencialistas e filantrópicas, promover a ligação entre os órgãos estaduais e municipais, e 

zelar pela “bôa execução” das leis de proteção da maternidade e da infância garantidos no Art 

141º da Constituição Federal onde regia que é “obrigatório em todo o território nacional, o 
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amparo à maternidade e à infância, para o que a União, os Estados e os Municípios 

destinarão um por cento das respectivas rendas tributárias”. (Constituição de 1934). 

A Diretoria Geral responsável pelas questões técnicas da administração dos direitos 

infantis deveria constar de algumas subdivisões, entre elas o “Instituto de Hygiene e Medicina 

da Criança”, de uma “Secção de Estudos e Inqueritos”, de uma “Secção de Cooperação com 

os Estados” e dos “Serviços Technicos no Distrito Federal” (antiga “Inspectoria de Hygiene 

Infantil”). Suas  funções estão associadas aos discursos médicos higienistas. Cabe ao Instituto 

o “estudo e pesquisas sobre as particularidades e condições da vida da criança e sua 

pathologia em nosso meio, e ao ensino e divulgação da puericultura da hygiene infantil e da 

pediatria”.  Para cumprir com essas obrigações seriam mantidas pelo Instituto enfermarias, 

ambulatórios, maternidade e uma escola com o compromisso pelo ensino da puericultura, do 

aperfeiçoamento de higiene infantil e assuntos afins.  

 Nos Estados, Conselhos e Diretorias Estaduais deveriam seguir os moldes dos 

Conselhos e Diretorias Nacionais. Sua finalidade era garantir a execução dos serviços 

oferecidos à maternidade e a infância. Em âmbito municipal deveriam criar dois órgãos, as 

“Juntas Municipais de Proteção à Maternidade e Infancia” e os “Juizados de Menores”. As 

Juntas Municipais deveriam ter entre seus membros chamados de vigilantes, senhoras 

“dotadas de certos predicados”, professores e professoras, sacerdotes, médicos, juízes e um 

representante do prefeito. Sua “missão” era “zelar” pela “sorte da criança”, ou seja, fiscalizar 

as condições das crianças no municípios. O Juizado de Menores eram instituições particulares 

que, acima da Justiça Comum, tomavam as decisões em relação ao bem estar da criança. 

 Ao município cabia a incumbência da criação, manutenção e fiscalização dos 

“Centros ou Postos de Puericultura de Assistência a Mãe e a Creança”, que contava com 

consultórios de pré-natal e higiene infantil, distribuição de leite materno, salas de 

amamentação e cantinas para alimentação das mães. 

 O Juizado de Menores do Rio de Janeiro inaugurado em 1927, foi a instituição 

mais importante do país com essa finalidade. No ano de 1938 a instituição foi responsável 

pelo auxilio jurídico a 5.816 menores, distribuídos para liberação para o Serviço Militar, 

licenças para trabalhar em indústrias e fábricas, atestados de boa conduta, carteiras de 

identificação, entre outras. Além de fornecer esse apoio jurídico, os juizados fiscalizavam as 

condições de trabalhos dos menores nas indústrias e na venda de jornais.  O apoio do Juizado 

de Menores no Rio de Janeiro era o Laboratório de Biologia Infantil idealizado em 1935 e era 
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destinado a cuidar das crianças qualificadas como abandonadas e delinquentes. Com estrutura 

assistencialista e base moral, racional e cientifica, o Laboratório tinha entre suas funções 

realizar 

(...) a) Exames médico-legais dos menores; b) a orientação e seleção 

profissionais; c) estudos e pesquisas de caráter cientifico, relacionados com a 

especialidade; d) parecer sobre assuntos médicos-pedagogicos, referentes á 

infância; e) cursos teóricos e práticos, destinados á formação técnica de 

funcionamento do Serviço Social. (SABOIA LIMA, 1938, 12) 

 

Para realizar essas ações, o Laboratório de Biologia Infantil contava com os serviços 

de identificação e fotografia dos menores apresentados em Juízo; análises química, 

hermatológicas e serológicas, microbiológicas e parasitológicas;  diagnósticos de clinica 

geral, radiológicos e ginecológicos; exames de olhos, nariz, garganta, ouvido e boca; exames 

antropológicos;  clínicos, psico-neurológicos e psiquiátricos e serviço de investigação social. 

(SABOIA LIMA, 1938, 12) 

Após essa vistoria física, psicológica e o treinamento desses menores, eles eram 

encaminhados para instituições que melhor os comportasse. Os patronatos, os preventórios e 

os asilos familiares são exemplos de estabelecimentos responsáveis por acolher, educar social 

e profissionalmente, e prepará-los para o futuro do país. Ao Juizado ficava a certeza de 

proteção à infância e a máxima de que era necessário “ampará-la, educá-la, higienizá-la”. 

(SABOIA LIMA, 1938, 13) 

Os programas assistencialistas direcionados à infância tomam proporções para além do 

acolhimento do Estado, quando a idealização de instituições com a finalidade de “assistir, 

para prevenir” se mostrou solução para a filantropia que  

Visava preparar a criança pobre e a abandonada para o mundo do trabalho. 

Mas buscava também valorizar a família para prevenir a ociosidade, a 

prostituição, a mendicância, o crime, o abandono do menor, a criança na rua. 

Com isso, estaria domesticando e controlando as “classes perigosas”. [...] 

Para a filantropia, o Estado deveria participar da assistência e da proteção à 

infância abandonada e transgressora; mas a ação maior deveria ser do 

particular. (MARCILIO, 1997, p.208) 

 

A noção do acolhimento e da profissionalização dessas crianças e jovens abandonados, 

contemplava o discurso eugênico de higienização do corpo para melhor aproveitamento. 

Noção essa que vai se enquadrar nos discursos das Escolas de Aprendizes Artificies, objeto de 
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estudo do terceiro capítulo dessa dissertação, implementadas no Brasil a partir de 1909.  

Nesse sentido essa dissertação se propõe analisar o Preventório Educandário Afrânio de 

Azevedo, instituição localizada na cidade de Goiânia que teve sua inauguração na década de 

1940, organizada e mantida pela Sociedade de Assistência aos Lázaros do Brasil e de Goiânia.  
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Capítulo II: A Convalescência 

 

A tentativa de combate a lepra/hanseníase no Brasil se estruturou no sentido de 

expulsar os doentes dos grandes centros, com a construção das colônias/leprosários, de 

controlar os comunicantes e possíveis doentes com os dispensários, e excluir do convívio da 

sociedade as crianças filhas dos doentes, que não tinham apresentado os sintomas da doença 

com a construção dos preventórios.  Impulsionados pelos discursos higienistas e eugênicos a 

tentativa de combater a doença que ameaça as novas cidades que se erguiam no Brasil 

republicano, a profilaxia vai ser pautar mais no isolamento do que no combate medico da 

doença. 

 Espalhados pelo pais, colônias, leprosários, dispensários e preventórios vão 

acolher doentes e sãos vítimas das políticas públicas do governo, que vão receber das mãos 

assistencialistas o amparo e direcionamento necessários para a integração na sociedade 

desinformada e preconceituosa. 

Os preventórios caracterizam-se como instituições de amparo às crianças filhas dos 

leprosos que eram internados nas colônias/leprosários no final da década de 1930. Com a 

criação da Federação das Sociedades de Assistência aos Lázaros (FSAL) e Defesa Contra a 

Lepra (DCL), duas figuras públicas se destacam na luta pela assistência aos filhos dos lázaros 

no Brasil, Alice Tibiriçá
32

 e Eunice Weaver
33

. Alice Tibiriçá (1886-1950), foi a idealizadora 

da “Sociedade de Assistência às Crianças Lázaras” em São Paulo no ano de 1926, que mais 

tarde se tornaria na das Sociedades de Assistência aos Lázaros (SAL) e Defesa Contra a Lepra 

(DCL). Contava entre seus membros com senhoras da sociedade, médicos, funcionários 

públicos, advogados, políticos e pessoas de prestígio na sociedade. (CURI,2002, p.115) 

A SAL e DCL de São Paulo promoviam coletas de doações e festas para arrecadar 

recursos, confeccionavam e distribuíam panfletos com explicações e informações da 

lepra/hanseníase e debatiam em artigos de jornais e em palestras a pouca ação do governo no 

                                                           
32

 Alice Tibiriçá (1866-1950) Foi a idealizadora da Federação das Sociedades de Assistência aos Lázaros e 

Defesa Contra a Lepra. Realizou em 1933 a Conferencia para a Uniformização da Campanha contra a Lepra que 

definiu o Plano Geral de Combate a Lepra. Dedicou-se as causas feministas, sendo presidente da Federação de 

Mulheres do Brasil em 1949. Publicou o livro “Como eu vejo o problema da Lepra” em 1934.  Fonte: 

Dicionário Mulheres do Brasil: de 1500 até a atualidade biográfico e ilustrado, pág. 31, organizado por 

Schuma Schumaher e Érico Vital Brazil, Jorge Zahar Editores, Rio de Janeiro, 2000. 

 
33

 Eunice Weaver (1902-1969) Formada em Educação Sanitária foi responsável pelo cuidado aos hansenianos no 

Brasil. Recebeu a Ordem Nacional do Mérito em 1950 e o Troféu Damien-Dutton. Publicou três livros, “Vida de 

Florence Nightingale”, “A Enfermeira” e “A História Maravilhosa da Vida”. 
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combate a lepra. Alice Tibiriçá denunciava a omissão do Governo que a acusavam de 

transformar o Brasil no “País da Lepra”. Mesmo indo contra os interesses políticos de São 

Paulo no que se relacionava as políticas de combate a lepra/hanseníase da década de 1930, 

organizou junto com a Federação das Sociedades de Assistência aos Lázaros (FSAL) e Defesa 

Contra a Lepra a “Conferência para a Uniformização da Campanha Contra a Lepra”, que 

definiu: 

a) A realização de censos de lepra;  

b) Imposto especifico para combater a lepra;  

c) Padronização dos leprosários;  

d) Cunhagem de moeda especifica e privativa dos leprosários,  

e) Instituição de carteira de saúde e sua obrigatoriedade em âmbito 

nacional. 

As definições que refletiam a necessidade do isolamento, não era somente uma 

questão de amparar os doentes, dar abrigo aos filhos dos lázaros e informações aos familiares, 

a questão girava na defesa dos sãos, eram os não doentes que tinham que ser livres da 

convivência e de possíveis relações com os doentes. 

Após a Conferência, seguida da saída de Alice Tibiriçá da presidência da FSAL e a 

entrada em seu lugar de Eunice Weaver, o apoio do Governo ao combate a lepra/hanseníase 

vai se efetivar. 

 Eunice Weaver (1092-1969), que já desenvolvia o apoio aos filhos dos lázaros em 

Minas Gerais, transfere a sede da FSAL de São Paulo para a cidade do Rio de Janeiro, com o 

intuito de aproximar os programas assistencialistas de combate a lepra com as políticas 

profiláticas do Governo Vargas. Com a mudança de endereço veio também a mudança do 

foco ao apoio ao doente de lepra/hanseníase e seus familiares. O foco da nova diretoria da 

FSAL se voltou para os filhos dos doentes nos preventórios o que foi duramente criticado 

pelos assistencialistas da tradição “Tibiriçá”, que apoiavam ações assistencialistas a doentes e 

não doentes.   (CURI, 2002.p.119-120) 

A nova organização da FSAL sob a tutela de Eunice Weaver se pautou, na 

subordinação das filiais à Federação da Sociedade de Assistência aos Lázaros. A Sociedade 

de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra regionais deveriam prestar contas das 

doações e outros recursos, que seriam distribuídos de acordo com a orientação da FSAL, os 

recursos destinados pelos governos federal, estadual e municipal também seguiam essa 
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dinâmica. Por sua vez, a FSAL, mesmo sendo uma instituição particular ficava subordinada as 

decisões do Ministério da Educação e Saúde. Essa formatação de organização das instituições 

assistencialistas fez com que as SAL e DCL locais fossem perdendo sua autonomia e com que 

a FSAL se tornasse dependente das decisões do governo. O que se colhia da aliança 

FSAL/Governo era a organização de uma política voltada para os preventórios/educandários. 

(CURI, 2002 p.130) 

Já era consentido entre Governo, medicina e assistência que o isolamento para o 

doente de lepra/hanseníase era a melhor medida profilática a ser adotada no país. O que 

entrava em debate era a necessidade do isolamento dos filhos sadios dos lázaros, visto que o 

isolamento das crianças que apresentassem qualquer sintoma da doença era garantido nas 

colônias/leprosários. A “Primeira Conferência Nacional de Assistência aos Leprosos” que 

aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1939, foi palco para definir e formatar a organização e 

importância dos preventórios. (CURI, 2002.p. 137) 

A necessidade de se criar preventórios para abrigar somente os filhos dos leprosos 

veio da dificuldade em se encontrar qualquer outra instituição de amparo à infância que 

aceitasse receber os que eram chamados por Eduardo Rebello, como “suspeitos” propensos a 

doença visto o período de incubação do bacilo. Os filhos sadios dos leprosos carregavam o 

estigma dos pais doentes, eram conhecidos pelos relatos dos casos ou pelo sobrenome e por 

isso impedidos de serem internados em orfanatos ou colégios
34

.  

A dificuldade em encontrar uma alternativa de acolhimento aos filhos sadios fazia com 

que os pais ou os responsáveis pelas crianças, que estivessem doentes se recusassem a realizar 

o tratamento adequado, ou mesmo permanecesse nas colônias/leprosários onde as fugas 

nesses casos eram frequentes. Outra preocupação para a sociedade e para o governo era o 

tempo que esses menores deveriam ficar internados. Destarte, foi estabelecido que os 

preventórios abrigaram os menores até a idade de doze anos, mas, o que seria feito desse 

menor após esse período de internação? E os maiores de doze anos que tivessem seus pais 

diagnosticados com a doença, o que seria feito deles? Perguntas como essas ecoavam nos 

debates com o governo e com a sociedade. A título de exemplo temos o problema do pai 

viúvo:  

O homem ficou leproso. É viúvo. Tem uma única filha de 16 anos; poucos 

parentes, afastados. Pessoa culta, sobre a gravidade do seu mal; necessita e 
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 Fonte: Primeira Conferência Nacional de Assistência Social aos Leprosos, 1940, Rio de Janeiro. Anais Tema 

III Do Preventório Anti-Leproso sua organização e seu funcionamento. p. 10. 
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quer se internar. Mas, a quem entregar a filha? Procura colégios particulares; 

o seu nome é conhecido e o seu caso. Desculpas, pretextos, mas sempre no 

final as portas fechadas. Já se contenta com um asilo, onde talvez seja menor 

a resistência. O mesmo ocorre porém. Vai, desiludido, aos parentes. O 

egoísmo e a prudência fala muito alto. Tudo em vão – inclusive no 

Preventório, porque lá só se recebe menores de 9 (nove) a 12 (doze) anos
35

. 

Ou o caso de uma mãe com vários filhos em idades diferentes,  

O diagnóstico foi proferido... Aquela mãe humilde mas amorosa e solicita, 

estava em estado contagiante, tinha que se isolar, deixar seu lar e filhos 

extremecidos, para salvá-los do mal, que deformaria essas crianças belas e 

sadias.Era viúva, tinha, porém, a alegrar o seu lar pobre e honesto, que era 

mantido com sacrifício, aqueles 5 (cinco) filhos. O menor contando apenas 3 

(três) anos; a segunda 5 (cinco) anos; o terceiro 8 (oito); o quarto 11 (onze) e 

a última, uma bela menina de 13 (treze) anos.O Preventório, por razoes 

ditadas pelos seus dirigentes, só recebia crianças até 10 (dez) anos. 

Resultando: os 3 (três) primeiros foram recolhidos, ficaram a coberto do 

desamparo, miséria e do próprio mal, pela observação médica, constante que 

teriam. Os dois maiores, um menino, na difícil idade de 11 (onze) anos, e a 

menina de 13 (treze), encontraram a porta cerrada
36

. 

 

Podemos exigir que essa mãe enferma continue afastada para salvaguardar a sociedade 

sadia, quando seu filho de 11 (onze) anos, para quem tosos dos lares fecham, engrossará, por 

certo, as fileiras dos menos delinquentes? Exigir que essa mãe enferma se sujeite com 

docilidade a reclusão e ao tratamento, quando sua filha, em plena puberdade, sem amparo, 

sem guia, sem proteção, tendo ainda sobre seus ombros o estigma de filha de doente de lepra, 

terá que vagar ao viés da sorte? 

É deshumano e cruel tal programa, bem como o é anto profilático, pois se a 

idade de “maior suscetibilidade vai desde o nascimento até os 20 (vinte) 

anos”, estes também conviveram, também estiveram expostos ao contagio e 

devem, pois ter proteção, amparo e medidas profiláticas à lhes garantir a 

saúde”
37

. (Anais CNAL, 1940: 13) 

 

                                                           

35
 Fonte: Primeira Conferência Nacional de Assistência Social aos Leprosos, 1940, Rio de Janeiro. Anais Tema 

III Do Preventório Anti-Leproso sua organização e seu funcionamento. p. 11. 

 
36

 Fonte: Primeira Conferência Nacional de Assistência Social aos Leprosos, 1940, Rio de Janeiro. Anais Tema 

III Do Preventório Anti-Leproso sua organização e seu funcionamento. p. 11. 

37 Fonte: Primeira Conferência Nacional de Assistência Social aos Leprosos, 1940, Rio de Janeiro. Anais Tema 

III Do Preventório Anti-Leproso sua organização e seu funcionamento. p. 11-12. 
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A preocupação dos pais acerca do futuro dos seus filhos, pelos exemplos apresentados, 

é também uma preocupação das atividades assistencialistas e médicas. Se o risco permanece 

até os 20 (vinte) anos, qual a dificuldade em acolher esses “suspeitos” durante o início da 

maioridade.  Outro ponto é a discussão sobre a delinquência para os meninos e a prostituição 

para as meninas que não tiverem o contato com suas famílias. Se não tiverem com quem lhes 

ensinar “o menino, vai para a rua, escola da vagabundagem, que o prepara para a cadeira”; 

e “a menina resvala na prostituição” sofrendo o estigma da sociedade. E por último ponto a 

se observar é o problema que se pode ter ao internar em colégios ou internatos junto com 

crianças sadias os filhos de lázaros que conviveram por anos com os doentes e que como já 

foi observado são “suspeitos” de carregaram o bacilo que pode ficar em período de incubação 

por até 7 (sete) anos.  

O espaço que abrigaria essas crianças e jovens filhos dos doente da lepra deveria 

seguir algumas definições para superar o estigma da doença como a necessidade de se 

construir longe da colônia/leprosário para evitar a associação da doença aos internos. Ademais 

deveria conter pavilhões para administração, dormitórios para meninos que fossem separados 

dos dormitórios das meninas, pavilhões médicos, refeitórios, berçários, lavanderia, granja, 

área para prática de agricultura, entre outros. Cada espaço a ser construído não deveria 

ostentar de “luxo”, apenas dar o conforto necessário para que a criança se sentisse amparada e 

pudesse se preparar para a vida fora da instituição. 

Em relatório do Ministério da Educação e Saúde de 1947 foi constado no Brasil a 

existência de 27 instituições de caráter preventorial que já estavam em funcionamento. A 

tabela 1 apresenta a localização, ano de construção e início de funcionamento desses 

preventórios, alguns com a denominação de educandário, creches e institutos. 
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Tabela 1.Preventórios no Brasil no ano de 1947. 

Instituições Preventoriais  
Início da 

Construção 

Inicio de 

Funcionamento 

Amparo Santa Cruz – Porto Alegre – RS 1938 1940 

Aprendizado Técnico Profissional – Belo 

Horizonte – MG 
1939 1941 

Creche de Belo Horizonte – MG 1944 - 

Creche Santa Teresinha - 
Em prédio 

provisório 

Educandário Afrânio de Azevedo – Goiânia – GO 1941 1943 

Educandário Alzira Bley – Vitória –ES 1937 1940 

Educandário Carlos Chagas – Juiz de Fora – MG 1941 1943 

Educandário Curitiba – PR 1940 1942 

Educandário Eunice Weaver – Belém- PA 1939 - 

Educandário Eunice Weaver – Fortaleza – CE 1939 1942 

Educandário Eunice Weaver – Maceió – AL 1942 1943 

Educandário Eunice Weaver – Salvador – BA 1939 1943 

Educandário Eunice Weaver- Joao Pessoa – PB 1936 1941 

Educandário Getúlio Vargas – Campo Grande – 

MT 
1941 1943 

Educandário Gustavo Capanema – Manaus- AM 1940 1942 

Educandário Olegario Maciel – Varginha – MG 1939 1942 

Educandário Oswaldo Cruz – Natal – RN 1940 1942 

Educandário Padre Damião – PI 1941 1944 

Educandário Santa Catarina – SC 1938 1941 

Educandário Santa Margarida - Rio Branco Acre 1942 - 

Educandário Santa Maria – Distrito Federal 1939 1942 

Educandário Santo Antônio – São Luís –MA 1939 1941 

Educandário São José – Aracajú – SE 1942 1945 
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Educandário Vista Alegre – Estado do Rio de 

Janeiro 
1939 - 

Instituto Guararapes – Recife – PE 1939 1941 

Preventório Jacareí – SP 1933 1933 

Preventório São Tarcísio – MG 1932 1934 

Fonte: Relatório de 16/05/1947 do Ministério da Educação e Saúde. Organização e Elaboração: 

FARIA, K.Y.S, 2013. 

 

Na Conferência de 1939, um dos pontos levantados é acerca da negatividade que o 

nome preventório traz para os que são internados nesses estabelecimentos. Construir o 

preventório longe dos leprosários era uma maneira de manter os menores afastados do 

estigma do leproso. Associar a doença lepra com os filhos internados no preventório ia contra 

os princípios da construção do local, ou seja, se já estava construindo uma instituição de 

amparo que procurasse dar uma alternativa de educação a esses menores desamparados não 

fazia sentido os aproximar da doença. Surge a opção de nomear essas instituições de 

educandários, colégios ou institutos, nada que lembrasse o isolamento. Na nomenclatura 

apresentada na tabela 2, é notável o uso de educandários, institutos e creches. Mesmo tendo 

sido aprovado no texto final da “Primeira Conferência Nacional de Assistência Social aos 

Lázaros”, os preventórios nunca perderam essa nomenclatura e os internos não perderam o 

estigma de “suspeitos”
38

.  

Como o fim da “Conferencia Nacional de Assistência aos Leprosos” é organizado o 

“Regulamento dos Preventórios Para Filhos de Lázaros instalados no Brasil”. A Comissão 

técnica que formulou o regulamento foi composta pela presidente da Federação das 

Sociedades de Assistência à Lepra a Sra. Eunice Weaver e os médicos Dr. Ernani Agrícola, 

Dr. Héracles C. Souza Araújo, Dr. Nelson Souza Campos e Dr. Manuel Ferreira. Publicado 

em março de 1941 no Diário Oficial
39

, data em que entrou em vigor, traz as normas gerais de 

construção e funcionamento de cada preventório que deveria ser construído no país
40

. 

Atendendo aos questionamentos e debates acerca da temática os artigos 1º e 2º do 

                                                           
38 Fonte: Primeira Conferência Nacional de Assistência Social aos Leprosos, 1940, Rio de Janeiro. Anais Tema 

III Do Preventório Anti-Leproso sua organização e seu funcionamento. p. 35-36. 

39
 Publicado no “Diário Oficial” de 13 de Março de 1941. – Páginas 5-20.  

40
 Fonte: Regulamento dos Preventórios para Filhos de Lázaros instalados no Brasil, 1941, Rio de Janeiro. p.11. 
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regulamento estabelecia o acesso dos filhos de lázaros, até os 15 (quinze para os meninos e 18 

(dezoito) para as meninas.  

Art. 1º - Os Preventórios são destinados a acolher, manter, educar e instruir 

menores sadios, filhos e conviventes de doentes de lepra, desde que não 

tenham parentes idôneos que queiram assumir esse encargo e que disponham 

de recursos para educa-los e mantê-los sob vigilância das autoridades 

sanitárias competentes. 

Art. 2º - Os limites de idade para admissão serão os seguintes: a) para o sexo 

masculino até 15 (quinze) anos; b) para o sexo feminino até 18 (dezoito)
41

.  

 

A saída dos internos era definida pelos artigos 6º e 7º e contemplava causas como a 

morte, doença de lepra, pela idade, casamentos ou boa colocação social.  

Art. 6º - Os internados darão baixa ou sairão dos Preventórios pelos 

seguintes motivos: a) falecimento; b) doença de lepra; c) limite de idade 

estabelecido neste regulamento; d) vantajosa colocação ou casamento; e) 

existência de parentes ou solicitação de pessoas extranhas; f) contumaz 

indisciplina ou inveterados maus hábitos(...) maiores de 15 (quinze) anos. 

Art. 7º - Os limites de idade para a saída de que trata o art. Anterior, serão os 

seguintes: a) para o sexo masculino – 18 anos; b) para o sexo feminino – 21 

anos. 
42

 

 

A administração e organização funcional do preventório era estabelecido por 

funcionários que deveriam compor a direção, do corpo técnico com médicos e educadores. Os 

médicos e enfermeiros, assim como os profissionais de saúde deveriam cuidar da fiscalização 

e realização de exames periodicamente dos internos; aos educadores cabia a função definida 

para cada grupo como educação infantil, primaria, doméstica e profissionalizante.  

Art. 8º - A direção geral de cada Preventório será exercida pela Sociedade ou 

entidade a que pertencer, a qual organizará um regimento interno com os 

necessários detalhes e baseado no presente regulamento. 

Art. 11º -  o corpo técnico, subordinado a direção geral e pela mesma 

designado, será composto, pelo menos, dos seguintes profissionais: a) um 

médico-clínico pediatra; b) um médico dermatologista-leprólogo; c) um 

dentista; d) uma enfermeira nutricionista; e) um educador; f) um agrônomo 

ou capataz rural. 

Art. 20º - Nos Preventórios haverá os seguintes: a) jardim de infância; b) 

primário, de acordo com o programa oficial; c) escola domestica em todas as 

                                                           
41

 Fonte: Regulamento dos Preventórios para Filhos de Lázaros instalados no Brasil, 1941, Rio de Janeiro. p.03 
42

Fonte: Regulamento dos Preventórios para Filhos de Lázaros instalados no Brasil, 1941, Rio de Janeiro. p.04.  
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suas múltiplas atividades; d) pequena lavoura e trabalhos de campo; e) artes 

e ofícios.
43

  

 

Os demais artigos do “Regulamento dos Preventórios para Filhos Sadios de Lázaros 

Instalados no Brasil” um total de 37 (trinta e sete) artigos definiam a função de cada um dos 

profissionais que deveriam atuar na instituição, as especificidades acerca da admissão dos 

internos, da economia interna dos preventórios onde toda venda de produtos provenientes das 

atividades dos estabelecimentos, deveria ser aplicado em melhorias para boa comodidade dos 

menores. A disciplina, definida pelos artigos 32º, 33º e 34º possíveis penalidade em casos de 

indisciplina constante tanto de internados quanto de funcionários, chegando a penalidade 

máxima de expulsão e a criação dos cargos de guardiões femininos e masculinos de casais que 

queiram residir no preventório. 

A construção dos preventórios/educandários levava em consideração aspectos para 

além da necessidade de abrigar essas crianças, posto que, a política de isolamento como 

principal medida profilática de combate a lepra na década de 1930, se fixava em um tripé de 

instituições, a saber:  

 a) colônia/leprosários para os doentes em fase de contagio,  

b) dispensário para os familiares que não apresentassem sintomas e que deveriam fazer 

exames periódicos; 

c) o preventório/educandário para acolher os filhos dos doentes. 

A construção dessas duas instituições, colônias/leprosários e dispensários, era parte 

indispensável para a construção do preventório/educandário.  

As figuras 1 e 2 são mapas que apresentam as localizações geográficas das colônias 

(Figura 1) e dos preventórios/educandários (Figura 2), construídos no Brasil até o final da 

década de 1940. A localização dessas instituições se relaciona com os dados de maior 

incidência da doença no país. O Estado que apresenta o maior número de doentes internados 

em colônias/leprosários é o Estado de São Paulo, seguido pelo Estado de Minas Gerais.
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 Fonte: Regulamento dos Preventórios para Filhos de Lázaros instalados no Brasil, 1941, Rio de Janeiro. p.05-

06-08) 
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Figura 1.Mapa de Localização dos Preventórios construídos pela União e Sociedade de Assistência aos Lázaros (190-1940). 
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Figura 2.Mapa de Localização dos Leprosários construídos no Brasil até o ano de 1947.
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Outra característica que o relatório apresenta é abordar e, destacamos Na figura 1 é no 

que se refere a responsabilidade das construções das instituições.  Dos vinte e sete 

estabelecimentos apresentados, apenas três foram construídos com recursos exclusivos da 

União. Foram eles o Educandário Santa Margarida na cidade de Rio Branco no Estado do 

Acre, o Educandário Santa Maria no Distrito Federal e o Educandário Olegário Maciel na 

cidade de Varginha no Estado de Minas Gerais, que na figura 1 são identificados pelo ícone 

de cor azul.  As outras vinte e quatro instituições apresentada pelo Relatório do Ministério da 

Educação e Saúde, foram construídas pelas Sociedades particulares com o apoio da União e 

da FSAL, na figura 1 são identificadas pelo ícone de cor rosa. Dessas vinte e quatro, três 

receberam verbas auxiliares para a reforma ou construção de outros pavilhões após a 

Conferencia de 1933, foram elas o Preventório de Jacareí em São Paulo, o Preventório de São 

Tarcísio e o Aprendizado Técnico Profissional em Minas Gerais.  

Levando em consideração que a construção dos preventórios era para atender a 

preocupação dos pais e do Governo em relação ao futuro dos seus filhos, os preventórios 

foram construídos nos Estados onde o número de internos nos leprosários era maior. A tabela 

2 apresenta o número de internos em cada Estado no Brasil no ano de 1946, os leprosários 

tinham cerca de 20.638 internos, 42% deles no estado de São Paulo, seguidos de 19,9% no 

estado de Minas Gerais e 5,3% no Rio de Janeiro e Distrito Federal, no Estado de Goiás os 

internos no Leprosário Colônia Santa Marta eram cerca de 1,8% do total. (SOUZA-ARAUJO, 

1948. p.29) 

A porcentagem dos internos nos dispensários no mesmo ano, apresentado na tabela 3, 

segue a mesma proporção dos internos nas colônias/leprosários. Do total de 2.367 de internos 

nos preventórios do país, o Estado de São Paulo apresentava a maior porcentagem de 25,3%, 

Minas Gerais com 21,4%, Rio de Janeiro e Distrito Federal 8,4%dos internos em 

preventórios/educandário e 4,5% no Estado de Goiás no Educandário Afrânio de Azevedo. 

(SOUZA-ARAUJO, 1948.p.30) 
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Número de Internos nos Leprosários em 1946. 

 

Figura 3.Número de Internos nos Leprosários em 1946.  
Fonte: SOUZA-ARAUJO, Heraclides-Cesar de. História da Lepra no Brasil, Rio de Janeiro, 1948. 

Organização e Elaboração: FARIA, K.Y.S, 2013 

Número de Internos nos Preventórios em 1946. 

 

Figura 4.Número de Internos nos Preventórios em 1946.  
Fonte: SOUZA-ARAUJO, Heraclides-Cesar de. História da Lepra no Brasil, Rio de Janeiro, 1948. 

Organização e Elaboração: FARIA, K.Y.S, 2013. 
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Em São Paulo, três instituições acolhiam as 599 crianças internas, o Preventório de 

Jacareí, o de Santa Terezinha e a Creche de Santa Terezinha. Em Minas Gerais eram quatro 

instituições, sendo duas em Belo Horizonte, São Tarcísio e o Instituto Profissional; o 

Educandário Carlos Chagas em Juiz de Fora e em Varginha o Educandário Olegário Maciel. 

No Estado de Goiás, como já foi dito, a instituição que recebia os filhos dos lázaros foi o 

Educandário Afrânio de Azevedo. 

Mesmo após todas as discussões acerca da necessidade e importância da construção 

dos preventórios, a lei que fixaria as medidas profiláticas de combate a lepra/hanseníase só foi 

sancionada em Janeiro de 1949
44

. A Lei 610/49 definia como principal medida de combate à 

doença o isolamento dos leprosos e o auxílio social e médico aos seus comunicantes e filhos. 

Destacam-se nesse sentido os artigos  

Art. 15. Todo recém-nascido, filho de doente de lepra, será compulsória e 

imediatamente afastado da convivência dos Pais. 

Art. 16. Os filhos de pais leprosos e todos os menores que convivam com 

leprosos serão assistidos em meio familiar adequado ou em preventórios 

especiais. 

Art. 24. O Estado prestará ampla assistência social aos doentes de lepra e às 

suas famílias, compreendendo-se nela: 

a) os doentes que, pelas suas condições, não necessitem de isolamento 

leprocomial; 

b) os egressos de leprosários; 

c) as crianças comunicantes de doentes de lepra e os demais membros das 

familias dos doentes isolados; 

d) os doentes isolados em leprosários. 

Art. 26. As crianças comunicantes de doentes de lepra, internadas em 

preventórios ou recebidas em lares, será proporcionada assistência social, 

principalmente sob a forma de instrução primária e profissional, de educação 

moral e cívica, e de prática de recreações apropriadas. 

Art. 27. O Estado prestará obrigatòriamente assistência judiciária e extra-

judiciária gratuita aos doentes de lepra e às suas famílias, de modo que lhes 

resguardem os interêsses patrimoniais e familiares perante as autoridades e 

os particulares. 

                                                           
44

 Fonte: A Lei de 1949 foi modificada em 1968 pela Lei de número 5.51, sanciona em 15 de Outubro de 1968. 
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Art. 29. O Govêrno poderá atribuir a entidades particulares, quando 

integradas na campanha contra a lepra, a responsabilidade de prestação total 

ou parcial da assistência social aos doentes e suas famílias, ficando, porém, 

elas submetidas à orientação e fiscalização da autoridade sanitária. 
45

 

 

Percebe-se que a Lei 610/1949 é apenas o suporte legal para as instituições que em 

1949 representavam cerca de 30 unidades espalhadas pelo país. As medidas definidas pelos 

artigos 15 e 16 no que se refere ao acolhimento dos filhos dos leprosos já eram situações 

frequentes desde e as primeiras medidas profiláticas pensadas pelo Ministério da Educação e 

Saúde e Eunice Weaver na década de 1930. No fim da década de 1950, o Brasil possuía 36 

leprosários, localizados em quase todos os Estados, 102 dispensários em atividade e 31 

preventórios, com a denominação de educandários.  

Para o Estado de Goiás, as mudanças acerca do combate a Lepra se construíram junto 

à nova capital. A construção da nova capital era a representação para o Planalto Central do 

nascimento do progresso, vista pelo novo modelo de governo de Getúlio Vargas como o 

futuro do país. A Revolução de 1930 e a instauração do governo Vargas com um projeto 

industrializador para o país foram peças fundamentais para a expansão das fronteiras, pois as 

regiões Centro-Oeste e Norte, antes pouco exploradas pelo setor industrial, tornam-se 

possibilidades de expansão e de integração do país, econômica e territorialmente. 

A inserção do Centro-Oeste no mercado nacional iniciou-se a partir de 1912, por meio 

de dois fatores: desenvolvimento da economia cafeeira do Centro-Sul e da inserção da estrada 

de ferro em território goiano (GOMES e TEIXEIRA NETO, 1993; BARREIRA, 1997; 

CHAUL, 2000; BORGES, 2000). A ocupação mais intensiva da região ocorreu a partir da 

década de 1930, com a política do governo de Vargas chamada de “Marcha para o Oeste”. De 

acordo com Chaul (2000), as bandeiras, atividades mineratórias, pecuária e agricultura 

constituíram-se em marchas para o oeste “incipientes” que abriram caminhos, renovaram 

fronteiras e estabeleceram marcas para o projeto de Vargas. 

Segundo Estevam, 

A marcha para o Oeste (anos trinta), não se tratava simplesmente de uma 

vaga idéia de marcha para o oeste e sim da concreta ocupação do Planalto 

Central e, a partir deste, do desbravamento da Amazônia. No período de 

1930 a 1960 importantes elementos de transformação foram introduzidos no 
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 Fonte: Lei de número 610 sancionada em 1949 
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território goiano e o processo de germinação de novas estruturas, 

principalmente no centro-sul do estado, esteve balizado em dois 

acontecimentos: a nível externo, a integração nacional do comércio de 

mercadorias comandado por São Paulo e, a nível interno, o surgimento de 

centros urbanos comerciais no interior da região. Tais fenômenos, 

concomitantes o programa Marcha para o Oeste, definiram novos rumos para 

Goiás em função da urbanização e da articulação mercantil inter-regional. 

Para compreender a evolução das modificações estruturais no estado tornou-

se fundamental citar algumas temáticas que contribuíram como: de um lado 

a edificação de Goiânia, a imigração e concentração econômica na parte 

centro-sul do estado e, do outro, a evolução dos meios de transporte, o 

surgimento de centros comerciais e a acelerada urbanização 

regional. (ESTEVAM, 1998, p. 104) 

 

O Estado ao incentivar a conquista da fronteira, ocultou o “espírito bandeirista” no 

processo de ocupação, e suas ações implementadas fizeram com que a fronteira política 

coincidisse com a fronteira econômica (BORGES, 2000). Segundo Miziara (2000), a 

ocupação da fronteira ocorreu de duas maneiras: primeiro através da chamada “frente de 

expansão”, na denominação de Martins (1997), que se caracteriza por uma ocupação esparsa 

(grandes vazios demográficos) onde predominava a economia de excedente,  terra não possuía 

valor de mercadoria e a ocupação era mediada pelo Estado; o segundo momento “é aquele em 

que as relações capitalistas de produção estendem seus domínios sobre áreas anteriormente 

denominadas de pré-capitalistas” (MIZIARA, 2000, p. 279). Este momento é denominado 

também por Martins (1997) como “frente pioneira”, marcada pela propriedade privada da 

terra e pelo empreendimento econômico. 

Para Martins,  

A concepção de frente pioneira compreende implicitamente a idéia de que na 

fronteira se cria o novo, nova sociabilidade, fundada no mercado e na 

contratualidade das relações sociais. No fundo, portanto, a frente pioneira é 

mais do que o deslocamento da população sobre territórios novos, mais do 

que supunham os que empregaram essa concepção no Brasil. A frente 

pioneira é também a situação espacial e social que convida ou induz a 

modernização, a formulação de novas concepções de vida, à mudança social. 

Ela constitui o ambiente oposto ao das regiões antigas, esvaziadas de 

população, rotineiras, tradicionalistas e mortas. (MARTINS, 1997:153). 

 

A frente pioneira pode-se apresentar como uma fronteira econômica e fronteira 

demográfica e pode ou não ter seus limites coincididos. Para Waibel (1955), a fronteira, no 

sentido econômico, é uma zona pioneira onde se intercalam a vegetação e a civilização. 
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Todas as frentes pioneiras são caracterizadas pelo crescimento rápido da população. 

Assim, transformada na nova fronteira agrícola do país, a ocupação do Estado de Goiás 

aconteceu de formas variadas devido à diversidade sócio-econômica dos migrantes e pela 

descontinuidade, formando espaços insulados como o Sudoeste Goiano, Estrada de Ferro, 

Vale do São Patrício, Goiânia, que se constituem em verdadeiras frentes de ocupação 

impulsionadas pelo governo, com projetos de ocupação (BARREIRA, 2004).   

As mudanças políticas em Goiás representavam expansão da sua fronteira e também a 

descentralização do poder político dos grupos no poder na Cidade de Goiás. O discurso da 

transferência da capital apontava um debate acerca da insalubridade e falta de infraestrutura 

frente ao crescimento demográfico e a modernidade que se pautava no “Estado moderno e seu 

interesse pelas necessidades individuais, familiares e comunitárias de seguridade social e de 

serviços organizados de saúde.” (FREITAS, 1999) A região escolhida para a construção da 

nova capital foi a região limítrofe com Campininha das Flores, região plana, com clima e 

hidrografia favoráveis. 

Nas mudanças advindas com a Revolução de 1930 para Goiás, Getúlio Vargas nomeia 

o médico Pedro Ludovico Teixeira como interventor do Estado. Na legitimação da 

transferência da capital, Pedro Ludovico busca um plano de higienização e de saneamento, 

aspectos que remetem ao projeto modernizador de Vargas e sua integração da nação como um 

corpo único. (LENHARO, 1986) 

Em entrevista ao Jornal O Popular, a Sra. Eunice Weaver, presidente da Federação da 

Sociedade de Assistência aos Lázaros, destaca o papel do “ilustre” Interventor do Estado 

Pedro Ludovico Teixeira “como um dos maiores realizadores do Estado Novo, cuja 

compreensão dos problemas médico-sociais dá-lhe autoridade para resolvê-los com 

sabedoria e espirito prático”.  Destaca a grandiosidade e a coragem com a construção da 

nova capital, dando ao Sr. Interventor Pedro Ludovico as gratificações pela modernidade que 

chegava ao pais com essa nova cidade.  

Goiânia é um assombro de coragem, de visão e de patriotismo. (...) Não foi 

Goiaz, apenas, que contraiu uma dívida de gratidão para com o seu ilustre 

filho. O Interventor Pedro Ludovico deu ao País um novo ritmo à Marcha 

para o Oeste, com a sua audácia patriótica demonstrada na construção de 

uma cidade moderníssima, no centro de um planalto deserto. Depois que vi 

Goiania, creio no valor e no espirito de trabalho do brasileiro. (...) A união, a 

paz, a serenidade para o trabalho construtivo, trouxe ao governo do Sr. 

Interventor Pedro Ludovico uma grande prova de amor ao Brasil. A sua obra 

renovadora, talvez que não seja compreendida pelos da sua geração. No 
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entanto, é um gigante testemunho e fé e de abnegação a sua grande pátria 

que é a Pátria comum de todos nós
46

.  

 

As construções de instituições de combate às doenças eram formas de legitimar esse 

discurso de salubridade implementado por Pedro Ludovico. O apoio ao combate a 

lepra/hanseníase no Estado se credita com a construção do Leprosário Colônia Santa Marta e 

do Preventório Afrânio de Azevedo.  

A região escolhida para se construir o preventório na nova capital do Estado de Goiás 

foi o Morro do Além, conhecido por ser uma região longe do Centro Cívico da nova capital, 

abrigava no início da década de 1940 poucas casas e estabelecimentos comerciais. A região e 

sua vista panorâmica da cidade permitiam aos seus moradores   acompanharem o progresso da 

nova capital e perceberam o progresso dos novos tempos.  

A construção do Preventório Afrânio de Azevedo, nome esse em homenagem ao 

fazendeiro mineiro Afrânio Francisco de Azevedo, foi uma iniciativa da Sociedade de 

Assistência aos Lázaros com o apoio do Interventor da Capital Pedro Ludovico Teixeira. 

Orçado em mais de 600 contos de réis, em 1941 contava apenas com parte desse valor, sendo 

50 contos de recursos do Governo Federal e 150 contos oferecidos pelo Interventor Pedro 

Ludovico. Como não se bastava essa quantia, a então Presidente da Federação das Sociedades 

de Assistência aos Lázaros, Eunice Weaver, em visita ao Estado de Goiás decide organizar 

várias comissões para percorrer o Estado em busca de auxílios que possibilitassem a 

realização do preventório/educandário
47

. 

Para gerenciar o processo de arrecadação de recursos para a construção do preventório 

foi criada uma Comissão Executiva da Construção do Preventório de Goiânia, que tinha como 

principal aliado o Prefeito Venerando de Freitas e a Presidente da Federação das Sociedade de 

Assistência aos Lázaros de Goiânia Eunice Weaver. Essa comissão foi a responsável pela 

primeira reunião de discussão acerca das etapas de construção e arrecadação de recursos para 

o combate à lepra em Goiânia, realizada no Automóvel Clube no dia 26 de Novembro de 

1941. Tendo sido pré-estabelecido que grupos seriam formados para arrecadação de subsídios, 

foram apresentados os montantes angariados:  

                                                           

46
 Fonte:  Jornal O Popular, matéria publicada em 04/12/1941. 

47
 Fonte:  Jornal O Popular, matéria publicada em 27/11/1941. 
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Grupo nº 1, chefiado pela Exma. Sra. D.ª Aida Teixeira -  2:410$0 

Grupo nº 2, chefiado pela Exma. Sra. D.ª Ione Guimaraes – 21:015$0. 

Grupo nº 3, chefiado pelo Sr. Miguel Hamú - 2:419$0. 

Grupo nº 6, chefiado pela Exma. Sra. D.ª Genesí de Castro e Silva – 1:146$5 

Grupo nº 7, chefiado pelo Sr. Joao Freixo Pontes – 950$8. 

Grupo nº 8, chefiado pela Exma. Sra. D.ª Florianita de Bastos 630$0 

Total de quantias recebias 28:618$300
48

.  

 

O grupo nº 2 da Exma. Sra. Ione Guimaraes, ainda contava com a quantia de um touro, 

avaliado por 10 contos de réis, oferecido pelo pecuarista mineiro Sr. Afrânio Francisco 

Azevedo. A quantia arrecada, somada ao recurso disponibilizado pelos Governos Federal e 

Estadual em um total de 178:618$300, ainda não era o suficiente para a construção das 

instalações do educandário da cidade de Goiânia. Nesse sentido, nesta reunião, foi proposta 

uma aliança com as lojas maçônicas do Estado, que segundo Jaime Câmara “jamais ficou 

indiferente a qualquer campanha patriótica ou filantrópica”. Tal proposta foi apoiada por 

todos presentes e a reunião foi encerrada com a fala da Dra. Eunice Weaver com informação 

de outras parcerias com a Sociedade Goiana de Pecuária, com Bancos, companhias 

construtoras, Rotari Clube de Goiânia, entre outras
49

.  

A assistência aos leprosos no Brasil, bem como a assistência as crianças foi marcada 

pela prática assistencialista tanto de caráter caritativo como filantrópico. A assistência de 

forma geral era uma prática feminina, pois as senhoras de bens ou da alta sociedade eram as 

responsáveis junto aos médicos e profissionais de saúde pela organização das instituições e da 

arrecadação de recursos. Em Goiás, essa prática assistencialista foi destaque entre as senhoras, 

principalmente, D.ª Ione Guimaraes Freitas e D.ª Gercina Borges
50

.  

O assentamento da Pedra Fundamental do Preventório foi uma cerimônia marcada 

“por toda pompa e glória”
51

 que tal ocasião poderia oferecer, estando presentes a elite da 

sociedade goiana, a presidente da Federação das Sociedade de Assistência aos Lázaros Eunice 

                                                           

48 Fonte:  Jornal O Popular, matéria publicada em 30/11/1941. 
49

 Fonte:  Jornal O Popular, matéria publicada em 30/11/1941. 
50

 A assistência engendrada pelas senhoras da alta sociedade será tema para a terceira parte dessa dissertação. 
51

 Fonte:  Jornal O Popular, matéria publicada em 07/12/1941. 
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Weaver, o Interventor do Estado Pedro Ludovico Teixeira e representantes dos governos 

Estaduais e Municipais. Noticiada pelo Jornal O Popular, a pedra fundamental foi assentada 

as 18 horas do dia 05 de Dezembro de 1941, em um terreno doado pelo Governo, nas 

imediações de Goiânia. 

 O apoio que o Governo oferecia a FSAL e as crianças filhas dos lázaros, representada 

pela doação do terreno para a construção da instituição e pela onerosa quantia de 150 contos 

de réis, foi destaque em matérias nas revistas acerca do combate a lepra, em reportagens de 

jornais e periódicos da época. Essa forte ligação entre Governo e FSAL já vinha sendo uma 

importante característica do combate a lepra/hanseníase no Brasil desde a saída de Alice 

Tibiriçá da presidência da FSAL e a entrada de Eunice Weaver em meados da década de 

1930. 

Uma característica que se observa no terreno doado para a construção do preventório é 

a sua distância até o leprosário Colônia Santa Marta, localizada na fazenda Senador Canedo 

no quilometro 8 (oito) da rodovia Estadual GO- 403, a Colônia ficava cerca de 15 

quilômetros. Essa distância era uma das recomendações de construção dos 

preventórios/educandários como tentativa de distanciar o estigma que a lepra/hanseníase 

carregava. 

A figura 5 representa a localização das duas instituições. Entendo que na década de 

1940 as poucas estradas que existiam eram precárias, percebe-se grande dificuldade de 

deslocamento entre a colônia e o preventório. Mesmo sendo afastados das mães no 

nascimento, impedidos de se amamentarem, algumas visitas eram permitidas. O que causava 

certa tensão no trajeto, feito muitas vezes a pé ou de animais.  
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      Figura 5.Mapa de Localização do Preventório Educandário Afrânio de Azevedo e Leprosário Colônia Santa Marta... 
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A construção da instituição foi pensada em um prédio de dois pavimentos no 

estilo Carville, estilo padrão das construções dos leprosários e preventórios do Brasil, 

divididos em zonas de observação e zona residencial, tendo sendo organizado em 

dormitórios femininos e masculinos, berçário, banheiro, refeitório, quartos para os 

funcionários e área de lazer. (SOUZA-ARAUJO, 1948)  

A figura 6 é uma fotografia da inauguração do educandário em Setembro de 

1943. De O educandário atender cerca de 340 crianças do ano de sua inauguração até a 

década de 1960. 

Vista do Preventório Educandário Afrânio de Azevedo em sua inauguração em 

1943 

 

Figura 6.Vista do Preventório Educandário Afrânio de Azevedo em sua inauguração em 

1943.  
Fonte: SOUZA-ARAUJO, Heraclides-Cesar de. História da Lepra no Brasil, Rio de Janeiro, 

1948. 

A inauguração do Preventório Afrânio de Azevedo era o início do processo que 

os filhos dos lázaros estavam fadados a sofrer. Mesmo com regulamento próprio, bem 

como, as leis de apoio; o descaso e o descumprimento de leis serão frequentes nos anos 

que se seguem.  

Os próximos capítulos apresentaremos a organização da estrutura cotidiana da 

instituição no que se refere aos cuidados higienistas e assistenciais, para além das 

representações que esses espaços físicos significavam para os discursos médicos, ao 

encontrarem no governo Vargas/Ludovico Teixeira; espaço para o combate da 
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lepra/hanseníase no Brasil com base nos discurso eugenistas e de industrialização do 

país, almejando a constituição de uma sociedade limpa e saudável.   

A figura 6 é uma propaganda do Educandário Afrânio de Azevedo, com os 

dizeres “Assim acolhe hoje o Estado de Goiaz as crianças vindas dos lares de 

hanseanos”, na imagem percebe-se duas crianças sendo acolhidas nos braços de uma 

funcionária do Educandário, possivelmente vindos do leprosário Colônia Santa Marta. 

Propaganda do Educandário Afrânio de Azevedo.  

 

Figura 7. Propaganda do Educandário Afrânio de Azevedo.  
Fonte: BRITO, Sebastião Mendonça de. Dados Históricos sobre a campanha contra a lepra em 

Goiaz. Revista Educação e Saúde. n. 29-30. Secretaria de Estado de Educação e Saúde de 

Goiaz. Imprensa Oficial. Goiânia, ago.-set. 1946, p. 52. 
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As crianças nascidas no leprosário Colônia Santa Marta, como a representada na 

figura 7, eram levadas para o preventório Educandário Afrânio de Azevedo logo após o 

nascimento. Não podiam ter nenhum contato com suas mães doentes, que por sua vez 

não podiam nem amamentar seus bebes.  Essa separação era definida pela profilaxia da 

Lepra e pelo regulamento das instituições.  

Segundo o artigo terceiro do Regulamento dos Preventórios no Brasil  

Art. 3º - Todas as crianças nascidas nos leprosários serão admitidas 

nos Preventórios acompanhadas de uma guia dos diretores daqueles 

estabelecimentos e de uma ficha com todas as indicações referentes às 

mesmas e também a seus pais e parentes doentes, tão completa quanto 

possível, especialmente das mães, indicando a forma da moléstia, o 

decurso da gravidez, etc.
52

  

 

 Ao saírem do leprosário os recém nascidos eram levados para o 

preventório onde eram examinados pelo médico do local e ficavam em isolamento por 

um período que podia chegar até 15 (quinze) dias, para observação e realização de 

exames até que não demonstrasse nenhum sinal da doença. Passado esse período de 

isolamento, os bebês podiam conviver com outras crianças, mas se apresentassem 

algum sintoma da doença era levados para o leprosário. 

 As crianças nos berçários permaneciam até a completarem entre dois e 

três anos, então eram levadas para os dormitórios no piso superior. Como parte das 

responsabilidades das internas maiores elas cuidavam desses bebês. A estrutura física 

das instituições eram padronizadas, os berçários deveriam ter berços em madeira, um 

colchão e roupas de camas iguais. O ambiente deveria ser iluminado aproveitando os 

raios solares e grandes janelas para uma boa ventilação. Deveriam ser, portanto, 

ambientes higiênicos. 

 A representação do modelo dos berçários construídos nos preventórios do 

país, pode ser visualizada na figura 7, que representa o berçário do Asilo Creche Santa 

Therezinha em São Paulo.  Percebe-se na figura a padronização dos leitos, das roupas de 

cama e da disposição dos berços. 

                                                           

52
Fonte: Regulamento dos Preventórios para Filhos de Lázaros instalados no Brasil, 1941, Rio de Janeiro. 

p.03  

 



66 
 

Berçário do Asilo Creche Santa Therezinha em São Paulo. 

 

Figura 8. Berçário do Asilo Creche Santa Therezinha em São Paulo. 
 Fonte: SOUZA-ARAUJO, Heraclides-Cesar de. História da Lepra no Brasil, Rio de Janeiro, 

1948. 

Para além da disposição dos móveis nos berçários observa-se a presença das 

Irmãs de Caridade, presentes na história da criança e da infância, como auxilio ao 

cuidado aos bebes recém chegados as instituições como uma forma de ensino e ajuda 

aos internos responsáveis pelo cuidado no berçário. 

A história da infância e da criança se pela história da assistência à infância e à 

criança. Mesmo com os novos debates
53

 na historiografia acerca da importância e 

significado da infância, em grande maioria dos trabalhos, esses sujeitos são deixados de 

lado ou tratados em segundo plano
54

. 

                                                           
53

No Brasil destaca-se os trabalhos produzidos pelo Centro de Estudos de Demografia Histórica da 

América Latina e as pesquisas interdisciplinares sobre a História da Família e da Criança, organizados 

pela Dra. Maria Luiza Marcílio. Aos trabalhos produzidos pelo Núcleo de Estudos Avançados em 

História Social da Infância. E os trabalhos organizados a partir da configuração do Simpósio Temático 

História, Infância e Juventude – Anpuh/BR, criado em 2007, no Simpósio Nacional de História sob 

coordenação das Professoras Doutoras Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura (USP) e Silvia Maria 

Fávero Arend (UDESC). A coordenação deste ST produz informes quinzenais a partir de informações 

produzidas por pesquisadores desta temática.  
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Ver SOUZA, Solange Jobim. “Ressignificando a Psicologia do desenvolvimento: uma contribuição 

crítica à pesquisa da infância”. In: KRAMER, S; LEITE, M. I. (Orgs.) Infância: fios e desafios da 

pesquisa. 3. Ed. Campinas: Papirus, 1996.  
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Este “objeto” permanece carente de uma referência existencial 

própria, uma vez que continua sendo identificada, pelo que não é ou 

pelo que virá a ser; ao invés de aprenderem como a criança vivencia o 

processo de socialização, preocupam-se em perceber a inserção das 

primeiras no segundo, como se os processos é que vivessem nas 

pessoas. (CANIELLO, 1986, p. 06) 

 

A criança e a infância ao longo da historiografia foi identificada de diferentes 

maneiras, Santo Agostinho as identificavam como imersas no pecado
55

, Rousseau como 

a representação da pureza e da inocência
56

, Nabokov a descreveu como impura e 

maldosa
57

. O que se percebe é que aos poucos a associação de pequeno adulto vai se 

desfazendo ao passo que a criança começa a ter seu espaço, que em grande maioria é a 

escola, onde passa a aprender coisas de criança, como jogos e brincadeiras. (ÀRIES, 

1986) 

Segundo Souza “a infância é uma categoria que só está em vigor no espaço 

social em que é estabelecida, negociada, desestabilizada, reconstruída, e claro 

legitimada.” A infância é o momento de vivência do lúdico, dos jogos e brincadeiras e é 

também a vivencia do trabalho físico. (SOUZA, 2005, p. 58) 

 No entanto, no que se refere ao cuidado caritativo, os berçários dos 

preventórios eram espaços ainda ocupados pela assistência caritativa das Irmãs de 

Caridade e das senhoras da Sociedade de Assistência aos Lázaros. A SAL permitia a 

presença das irmãs de Caridade como uma força de auxilio e apoio a instituição mantida 

que era mantida por doações. 

 A Revista Oeste que circulava na capital na década de 1940 e 1950, 

destaca em reportagem a dedicação de senhoras caridosas e solidárias 

[...] as criancinhas do Educandário “Afrânio de Azevedo” [...] 

entregues aos cuidados de senhoras bondosas de nossa sociedade e sob 

a proteção da Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa contra a 

Lepra. [...] Ali estava a presença de espirito da caridade humana, da 

solidariedade, do consolo maternal, de tudo enfim que possa parecer 
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com os ensinamentos pregados pelo Cristo quando de suas 

peregrinações pela Judéia. 
58

 

A figura 8 é umas das imagens das crianças internas no preventório em Goiânia, 

trazida na Revista Oeste. Na figura percebe-se crianças em idades diferentes, alguns 

bebês e outros entrando na adolescência.  

Internos Preventório Educandário Afrânio de Azevedo em 1944. 

 

Figura 9. Internos Preventório Educandário Afrânio de Azevedo em 1944. 
 Fonte: Fonte: Revista Oeste. Reprodução fac-similar de 23 fascículos publicados em Goiânia 

no período de julho de 1942 a dezembro de 1944. Goiânia, Universidade Católica de Goiás – 

Caixa Econômica Federal, 1983 

 

Quando atingiam a idade entre 2 (dois) e 3 (três) anos os internos menores eram 

encaminhados para os dormitórios. 

Subindo as escadas estão os dormitórios, o feminino localizado a direita da 

escada e o masculino a esquerda, entre eles o quarto das funcionárias. A noite as portas 

                                                           
58 Fonte: Revista Oeste. Reprodução fac-similar de 23 fascículos publicados em Goiânia no período de 

julho de 1942 a dezembro de 1944. Goiânia, Universidade Católica de Goiás – Caixa Econômica Federal, 

1983.p. 463 
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dos dormitórios permanecem trancadas para evitar fugas ou comportamentos fora dos 

padrões da moralidade.
59

  

Pensado de forma a controlar a higiene física e moral dos internos, os 

educandários preferiam o sistema de dormitórios separados, ao invés dos dormitórios 

coletivos, herança dos patronatos e das instituições para os menores desvalidos. Os 

dormitórios coletivos tinham como grande problemas a “exposição contaminadora” pelo 

elevado número de pessoas em um mesmo ambiente. (GOFFMAN, 1974.p.31). Outro 

elemento a se pensar nos educandários acerca da não utilização dos dormitórios 

coletivos era no que se refere a higiene física e moral. Aproveitar o pouco espaço para 

os dormitórios em sua maioria por questões econômicas tornava o ambiente insalubre e 

promovia a promiscuidade entre os internos, mesmo com a constante vigilância 

(CONCEIÇÃO, 2008, p. 5). 

Os educandários do país seguiram regras e elementos baseados na higiene física, 

com dormitórios separados por idades, e pela higiene moral sendo divididos em 

masculinos e femininos. A figura 10 é de uma instituição preventorial construída na 

década de 1930 e é um modelo básico a que os dormitórios deveriam seguir. As camas 

são posta uma ao lado da outra formando colunas para otimizar o espaço e aproveitar a 

iluminação, as janelas grandes possibilitando a incidência dos raios solares e da 

circulação de ar.  
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 Fonte: Revista Oeste. Reprodução fac-similar de 23 fascículos publicados em Goiânia no período de 

julho de 1942 a dezembro de 1944. Goiânia, Universidade Católica de Goiás – Caixa Econômica Federal, 

1983. 
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Dormitório Preventório São Tarcísio em Belo Horizonte – Minas Gerais 

 

Figura 10. Dormitório Preventório São Tarcísio em Belo Horizonte – Minas Gerais.  
Fonte: SOUZA-ARAUJO, Heraclides Cesar de. História da Lepra no Brasil, Rio de Janeiro, 

1948. 

 

Para guardar seus pertences, os meninos e meninas maiores, tinham como opção 

pequenos armários dispostos nos quartos. A figura 11 no dormitório das meninas 

menores do Educandário Afrânio de Azevedo traz o modelo de como eram esses 

armários.  

O dormitório feminino do preventório Educandário Afrânio de Azevedo, como 

já mencionado, se localizava a direita da escada no segundo pavimento do edifício, era 

divido entre as meninas menores e as maiores. As maiores, tinham como parte de suas 

responsabilidades ajudar no cuidado das crianças menores.  

Como modelo padrão os dormitórios tinham camas dispostas lado a lado de 

forma a otimizar o espaço e de aproveitar melhor a iluminação que as janelas 

organizadas ao longo do quarto proporcionavam. Os pertences eram colocados em 

armários compartilhados. A figura 10 é uma imagem do dormitório das crianças 
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menores. As camas padronizadas feitas em madeira, bem como as roupas de cama e os 

poucos pertences que podem ser avistados.  

Dormitório do Preventório Educandário Afrânio de Azevedo. 

 

Figura 11. Dormitório do Preventório Educandário Afrânio de Azevedo.  
Fonte: SOUZA-ARAUJO, Heraclides Cesar de. História da Lepra no Brasil, Rio de Janeiro, 

1948. 

 

Os dormitórios masculinos seguiam o mesmo modelo dos dormitórios do 

leprosário Colônia Santa Marta, com leitos individuais feitos de madeira e dispostos 

lado a lado. Entre o quarto dos meninos e das meninas, que ficavam trancados durante 

as noites no intuito de impedir as constantes fugas, ficava o quarto de funcionários. A 

funcionária que ocupava esse quarto era responsável pela organização do período 

noturno da instituição, estipular horário de recolhimento dos internos. 

A estrutura e organização da instituição com as devidas divisões entre os 

dormitórios dos meninos e das meninas, as funções de cada interno com a rotina diária 

do preventório incidia para além dos princípios higienistas como também o controle das 

crianças e jovens. Segundo Foucault, instituições como os preventórios tinham a noção 
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de que “ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, se torna 

hábil”. (FOUCAULT, 1997, p. 117). Foi o corpo dos internos do preventório treinado 

para se fazer capaz de obedecer e responder ao que se esperava da mão-de-obra do 

Brasil republicano, que almejava seu processo de industrialização. 

A educação, assim como a formação profissional desses jovens preventoriais era 

uma alternativa enquadrá-los na sociedade e da utilização de sua força de trabalho para 

a industrialização e crescimento do país. O terceiro capítulo dessa dissertação atentando 

para o destino dos filhos dos lázaros, analisou duas instituições uma de caráter 

assistencialistas e outra advinda de um decreto do Governo, a Escola de Aprendizes e 

Artífices de Goiânia e a Fundação de Abrigo a Menores Abandonados, ambas situadas 

na capital do Estado. 
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Capítulo III: A Cura 

 

Após a Proclamação da República em ano de 1889, a educação foi vista como 

uma ferramenta que permitiria a reforma social, possibilitando a ordem que essa nova 

república precisava e deveria representar, 

A Educação entrou como elemento capaz de amalgamar esse espírito 

de nacionalidade, como forma de conter as diferenças sociais e 

impulsionar sua economia para o desenvolvimento. Há a preocupação 

com assuntos como: os livros didáticos, moral e cívica, o ensino das 

tradições brasileiras, ensino na língua pátria nas escolas estrangeirais, 

como também os conteúdos de história e geografia voltados para a 

realidade do Brasil, dentre outras. Assim, a criança e o adolescente 

precisavam ter em mente a formação de uma nação brasileira, ou pelo 

menos o sentimento patriótico pela mesma (FARIA FILHO, 2000) 

 

Com mudanças nos currículos escolares, previstas pelas reformas na educação 

no Brasil desde 1870, tem-se a inserção das disciplinas Ginástica e Exercício Militares, 

muitas vezes ministradas por soldados reformados. Reconhecidas e chamadas como 

“batalhões infantis”, as escolas eram responsáveis pelo treinamento, principalmente dos 

meninos
60

, por realizar desfiles cívicos e tinha um caráter de unificar o imaginário 

sociopolítico da República: 

O encantamento que tais agremiações provocavam na sociedade da 

época ao oferecerem a representação de um corpo unido e harmônico, 

como deveria ser a pátria e a nova ordem. Ao desfilarem pelas ruas da 

cidade, manifestavam todo o sentido simbólico da escola no meio 

social (SOUZA, 2000). 

 

A educação das mulheres que antes eram voltadas para o casamento, nos 

trabalhos domésticos e nas funções de esposas e mães vêem com a as primeiras décadas 

da república um “meio possível para o progresso” no processo de formação do homem, 

a “educação feminina é pensada como uma necessidade para se estabelecer a justiça 
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 O adestramento do corpo infanto juvenil para o ideal de força, saúde e robustez foi pensado 

primeiramente na Europa no final do século XIX. A imagem do homem magro e sem musculatura 

desenvolvida significava um homem que não realizava trabalhos braçais, que era típico de escravos. 

Segundo Gilberto Freyre, o homem brasileiro do século XIX “era uma mulher a cavalo”. 
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social [...], visando atingir um estágio superior de organização social” (SAFFIOTI, 

1976. p 206).  

Em Goiás a situação não foi diferente e somente com a chegada das Irmãs 

Dominicanas em fins do século XIX,  foi que a educação da mulher e inauguração das 

escolas femininas se tornaram realidade. A principal missão dos dominicanos  e 

dominicanas era a de “reformar a moral do povo cristão” segundo os princípios da 

Igreja Católica. E é a mesma Igreja Católica que criticava o liberalismo e se mostrava 

conservadora, que vai ser colocada em segundo plano no que se refere à educação das 

mulheres nas primeiras décadas da República. (CHAGAS; ROSSI, 2009, p. 12) 

A educação profissional como parte do assistencialismo às crianças abandonadas 

já era uma preocupação desde a segunda metade do século XIX. Segundo Marcilio 

(1997), o “ensino profissional dado aos expostos das instituições assistenciais começou 

a ser encarado como necessidade”, quando o ensinamento de ofícios não eram 

realizados nas próprias casas de expostos, eram realizados em casas de artesãos e 

comerciantes.  Como fim da escravidão, algumas famílias temendo a falta de 

empregados “se mostraram dispostos” a aceitar as crianças vindas das casas de expostos 

para realizar os trabalhos domésticos 

Explorava-se o trabalho infantil sem nenhum constrangimento, de 

acordo com melhor consciência burguesa de estar ajudando a criança 

desamparada. Esse sistema de aprendizagem e de contrato de trabalho 

em casas de artesãos deu condições de integração da criança exposta 

na sociedade, ao prepara-la para um oficio, Evitava-se assim, para 

esses meninos e meninas, o drama que a maioria dos que saíram das 

grandes instituições teve de enfrentar. (MARCILIO, 1997, p.293) 

 

O uso do trabalho dessas crianças foi para a época, vista como ações 

assistencialistas ou “caridosas” engendradas por algumas famílias, que os acolhiam e 

lhes ensinavam  um oficio não os deixando despreparados para o futuro na convivência 

em sociedade. A integração de jovens capazes de desenvolver atividades e conseguir um 

empregos como pedreiros, serralheiros, carpinteiros, ou no caso das meninas de 

professoras primarias, era uma arma de defesa contra a sociedade indiferente. 

(MARCILIO, 1997, p. 293) 
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O ensino profissionalizante no Brasil, priorizado pelo governo de Getúlio 

Vargas a partir da década de 1930, já era pensando por Nilo Peçanha com a criação 

das Escolas de Aprendizes Artífices no início da República em 1909. O decreto 

7.566, de 23 de Setembro de 1909 de criação das Escolas de Aprendizes Artífices 

intencionava o preparo técnico de filhos dos “desfavorecidos de fortuna” que 

emergiam com o crescimento populacional das cidades. A formação profissional 

nessas instituições tinham como funções a “dignificação da pobreza”. (FONSECA, 

1962, p. 164 apud SANTOS, 2008). Observamos na documentação pesquisada, a 

necessidade impar de se relacionar, trabalho e dignidade como foi apregoado desde 

o fim do século XVII com o nascimento do sistema de fábrica  

As instituições criadas a partir do decreto 7.566 deveriam ser subordinadas à 

União, com currículo próprios e oficinas que possibilitassem a formação de 

operários e contra mestres, desde que atendessem a demanda de cada estado. O 

ingresso dos alunos nessas escolas eram definidas pelos Artigo 2 (dois) e 6 (seis) do 

decreto de 1909, estabeleciam a idade mínima de 10 e máxima de 13 anos capazes 

de aprenderem os ofícios. 

Art. 2º- Nas escolas de Aprendizes Artificies, custeados pela 

União, se procurará formar operários e contra-mestres, 

ministrando-se o ensino pratico e os conhecimentos technicos 

necessários aos menores que pretenderam aprender um officio, 

havendo para isso ate o numero de cinco oficinas de trabalho 

manual ou mecânico que forem mais convenientes e necessários 

ao Estado em que funcionar a escolas, consultados quando 

possível, as especialidades das industrias locaes 

Art. 6º - Serão admittidos os indivíduos que o requererem dentro 

do prazo marcado para a matricula e que possuírem os seguintes 

requisitos, preferidos os desfavorecidos da fortuna; a) Idade de 10 

annos no mínimo e de 13 annos no máximo; b) Não sofrer o 

candidato moléstia infecto-contagiosa, nem ter defeitos que o 

impossibilitem para o aprendizado de officio. .
61 

  

Definidos os critérios de entrada dos alunos, pelos artigos 2 e 6 do decreto 

7.566 de 1909, nas Escolas de Aprendizes Artífices, a implementação dos cursos e 

oficinas de formação tinha como objetivos para além da formação do “trabalhador 
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 Decreto 7.566 de 23 de Setembro de 1909. 
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exemplar” a formação do trabalhador “consciente de sua nacionalidade”. (GOMES, 

2003, p. 56-57). 

Havia a necessidade de disseminar na população de trabalhadores a ideia de 

vender sua força de trabalho e destiná-los ao exercício de atividades que lhes 

permitissem hábitos de trabalho profícuo. Pela disciplinarização dos filhos das 

classes trabalhadoras (os quais eram elementos, em potencial, de desordem social), 

os republicanos viam a relação educação-trabalho como sendo fundamental para a 

regeneração social e a construção da nacionalidade (GURGEL, 2007, p. 57) 

Para a construção do nacionalismo, a escola desempenhou 

importante papel forjando indivíduos com os instrumentos que se 

colocavam à sua disposição. E não é somente por sua luta no 

sentido de fortalecer o sistema nacionalista que destacamos a 

valiosa interferência da escola; é especialmente por sua 

capacidade sistemática e eficaz de submeter crianças e jovens a 

uma doutrinação forçada em nome da Republica para legitimá-la. 

(GURGEL, 2007, p. 75) 

Mediante a tentativa de estimular a produtividade do cidadão e validar a nova 

ordem política e econômica, as escolas de aprendizagem de ofícios visaram a 

igualdade entre os cidadãos e a prosperidade da nação.  (QUELUZ, 2000, 

p.22).  Segundo Manfredi (2002) a localização das escolas “obedeceu mais a um 

critério político do que econômico”, ao passo que as capitais em que foram criadas 

as escolas, não tinham polos industriais desenvolvidos que justificassem suas 

criações. 

As escolas foram criadas em 19 cidades, exceto no caso do Estado do Rio de 

Janeiro onde a Escola de Artífices foi construída em Campos, todas as outras 

unidades foram construídas nas capitais. 
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Tabela 2.Localização de criação das Escolas de Aprendizes Artífices no Brasil. 

Localização das Escolas Data de Criação 

Aprendizes Artífices do Piauí 01/01/1910 

Aprendizes Artífices de Goiás 01/01/1910 

Aprendizes Artífices de Mato Grosso 01/01/1910 

Aprendizes Artífices do Rio Grande do Norte 03/01/1910 

Aprendizes Artífices da Paraíba 06/01/1910 

Aprendizes Artífices do Maranhão 16/01/1910 

Aprendizes Artífices do Paraná 16/01/1910 

Aprendizes Artífices de Alagoas 21/01/1910 

Aprendizes Artífices de Campos 23/01/1910 

Aprendizes Artífices do Pernambuco 16/02/1910 

Aprendizes Artífices do Espírito Santo 24/02/1910 

Aprendizes Artífices de São Paulo 24/02/1910 

Aprendizes Artífices de Sergipe 01/05/1910 

Aprendizes Artífices do Ceará 24/05/1910 

Aprendizes Artífices da Bahia 02/06/1910 

Aprendizes Artífices do Pará 01/08/1910 

Aprendizes Artífices de Santa Catarina 01/09/1910 

Aprendizes Artífices de Minas Gerais 08/09/1910 

Aprendizes Artífices do Amazonas 01/10/1910 

Fonte: FRANCO, Luiz Antônio Carvalho; SAUERBRONN. Breve Histórico da Formação 

Profissional no Brasil. São Paulo: CENAFOR, 1984. Organização: FARIA, K.Y.S, 2014. 
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 Segundo Cunha (1983) a construção das escolas não se relacionou com o 

desenvolvimento da industrialização, visto que em alguns estados o número de 

operários era maior do que o número de alunos e a situação contrária era também 

observada. Essa situação é também observada na relação matricula e evasão dos 

alunos. A tabela 3 apresenta dados de matriculas e de evasão dos alunos no ano de 

1910 em 19 das escolas de aprendizes no Brasil. 

Tabela 3.Dados de matrículas e de evasão dos alunos no ano de 1910 

ESTADO MATRICULA FREQUENCIA EVASÃO (%) 

Amazonas 33 18 45,5 

Pará 160 74 53,7 

Maranhão 74 56 24,3 

Piauí 52 28 46,2 

Ceará 128 55 57,0 

Rio Grande do 

Norte 

151 86 41,7 

Paraíba 143 112 21,7 

Pernambuco 70 46 34,3 

Alagoas 93 60 35,5 

Sergipe 120 69 42,5 

Bahia 40 30 25,0 

Espirito Santo 180 52 71,1 

Rio de Janeiro 209 145 30,6 

Minas Gerais 32 24 25,0 

São Paulo 135 95 29,6 

Paraná 219 153 30,1 

Santa Catarina 100 59 41,0 

Goiás 71 29 59,2 

Mato Grosso 108 57 47,2 

Total Geral 2118 1248 - 

Fonte: FONSECA, Celso Suckow. História do ensino industrial no Brasil. Organização: FARIA, 

K.Y.S, 2014. 

 

Segundo Santos, a evasão escolar percebida na tabela, com destaque para os 

Estados do Espirito Santo, Goiás e Ceará se remete aos problemas sofridos com 

prédios e oficinas inadequadas, falta de professores e mestres de ofícios 
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especializados. (SANTOS, 2008). O mesmo é apontado por Cunha (1983) acerca da 

falta de profissionalização dos formados como mestre de ofícios, que se 

apresentavam ao mercado de trabalho sem o conhecimento suficiente para atender 

aos requisitos de base teórica, que eram demandados pelos cursos oferecidos. Assim 

sendo, a aprendizagem fica restrita apenas ao conhecimento.”
 
(CUNHA, 1983, p. 

213). 

Como referenciado no decreto de criação 7.566, as Escolas de Aprendizes 

Artífices em seus primeiros anos funcionariam com aulas de aprendizagens nas 

oficinas, curso primário destinado aos alunos que não soubessem ler e/ou escrever e 

curso de desenho para os alunos que o necessitassem para o desenvolver do oficio 

escolhido. O currículo escolar do curso primário seguia o mesmo padrão das escolas 

públicas da república e tinham como base de suas disciplinas “noções básicas de 

geografia do Brasil, gramatica da língua nacional, aritmética e educação cívica”. O 

curso de desenho era voltado para o conhecimento dos maquinários. (GURGEL, 

2008, p. 73-74) 

Um dos problemas encontrados desde a criação das instituições era em 

relação aos professores que ministrariam as aulas e oficinas. Não sendo estabelecido 

no decreto de criação, parte do problema foi contornado com trazer das fabricas e 

oficinas de cada estado, os mestres que se dispusessem a ensinar a parte prática, já 

que os mesmos não tinham o conhecimento teórico. Para o ensino primário a 

solução foi a retirada dos professores das escolas públicas que já ministravam o 

ensino primário, mesmo sem o preparo para o modelo de ensino a qual foram 

inseridos. (GURGEL, 2008, p. 74) 

Percebemos que as Escolas de Aprendizes Artífices para além da formação 

de mão-de-obra para suprir a falta de trabalhadores especializados no mercado 

industrial que se configurava no país, as escolas foram mais uma instituição para 

crianças e adolescentes com o intuito disciplinador (Foucault, 2004), um corpo 

disciplinado era um corpo melhor aproveitado. Corpo esse que, assim como nos 

preventórios/educandários, deveriam ser disciplinados, modelados e formados para 

serem mão-de-obra da sociedade industrial que estava se formando no Brasil 

republicano. 
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A Escola de Aprendizes Artificies de Goiás foi construída em 1909 na então 

capital do Estado, na atual cidade de Goiás e era especializada em cursos e oficinas 

de forjas
62

 e serralheria, sapataria, alfaiataria, marcenaria em conjunto com a 

empalhação - necessária para colocar palhinha trançada no assento ou no encosto de 

uma cadeira - selaria e correaria onde se confeccionava correias e artigos de couro.  

Fachada da Antiga Escola de Aprendizes e Artífices na cidade de Goiás 

Figura 12. Fonte: Acervo do IFG. Apud SANTOS, Natalia de Paula: Instituto Federal de Goiás, 

Ciência e Tecnologia de Goiás: Um Patrimônio Cultural a ser valorizado, 2011, Goiânia-Go. 

De estrutura arquitetônica simples, a Escola de Aprendizes Artífices funcionou 

na Cidade de Goiás até o ano de 1942, quando foi transferida para a nova capital do 

Estado a cidade de Goiânia. A Escola de Artífices em Goiás era de responsabilidade da 

União e segundo o decreto de 1909, deveria disponibilizar os recursos necessários para 

o seu funcionamento. No caso da Escola de Aprendizes Artificies de Goiás a ajuda de 

instituições assistenciais era oferecida principalmente pela Sociedade de Nossa Senhora 

do Rosário e Divino Espirito Santo
63

, da Sociedade Beneficente de Santa Luzia e a de 

Santa Cecilia.   

                                                           
62

 Estabelecimento industrial onde se transforma o ferro em aço e se martela este metal a quente para dar-

lhe diferentes formas.  
63

 Instituições religiosas de caráter caritativas fundadas na antiga capital do Estado de Goiás, chamada 

atualmente de Cidade de Goiás, que tinham como parte de suas atribuições o apoio social e financeiro da 

Escola de Aprendizes Artificies de Goiás. 
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Fundada em 1939, trinta anos após o inicio de funcionamento da Escola, a 

sociedade era ligada a Escola de Aprendizes Artificies como parte mantenedora de 

recursos que auxiliassem no funcionamento da escola. O Artigo 1 do Estatuto definia as 

funções básicas da associação bem como a sua relação com a Escola de Aprendizes e 

Artífices: 

Artº  1º- Associação de Nossa Senhora do Rosário e Divino Espírito 

Santo e Escola de Aprendizes e Artífices União Industrial, fundada 

pela classe Industrial, em 4 de junho de 1939, com sede nesta Cidade 

e na Villa de Buenolandia, passa a reger-se pelas disposições dos 

presentes estatutos e tem os seguintes fins. a)Fazer com toda 

solenidade, nos dias, no primeiro Domingo, depois dos dias dos 

Padroeiros Senhora do Rosario e Divino Esprito Santo. b) Auxiliar 

anualmente com uma importancia em dinheiro, para as festas. c) 

Concorer com uma importancia para o funeral dos associados. d) 

Auxiliar mensalmente com uma importância em dinheiro para a 

Escola de Aprendizes e Artifices
64

. 

 

Essa ajuda oferecida mensalmente a EAA seria arrecada entre os sócios da 

instituição, da arrecadação de doações e dos leiloes nas festas de seus padroeiros 

(Senhora do Rosário e Divino Espirito Santo). O dinheiro era destinado à manutenção 

da escola e ao pagamento dos funcionários como era definido pelos Artigos 2 e 3 do 

estatuto da Associação. 

Artº 2 - Para ocorer a esta dispeza a Associação. 

a) arecardará dos socios a importancia de (2$000) dois mil reis. 

b) Anualmente a importancia de (10$000) deis mil reis para as 

festas de seus padroeiros. c) Sempre que ouver leilão estas rendas 

serás recolhidas aos cofre para Associação. d) Para formar uma 

verba e manter a Escola e os professores. 

 

Artº 3º - Esta associação administrará-se a por conselho administrativo 

composto de um Presidente, um Vice Presidente, um 1º secretário, um 

2º secretario, um thesoureiro, um fiel thesoureiro e seis Concelheiros e 

treis Suplentes. 

 

 § 1º      Ao Presidente, que é o representante da sociação, compete: 

a) Cumprir e fazer cumprir estes Estatutos, bem como todas 

resoluções formadas pela Sociação; [...]h) Fazer com que os funeraes 

sejam pagos com a mascima prontidão, bem como todas as despezas, 

nas quais deverá a por o “pague-se” e sua rubrica; e exirjir recibos das 

importancias retirada; i) Fazer com que os professores da escola sejam 

pagos com a mascima prontidão, bem como todas as despezas, nas 

quais deverá a por o “pague-se” e sua rubrica; e exirjir recibos das 
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 Estatuto da Sociedade Nossa Senhora do Rosário e do Divino Espirito Santo de 4 de Junho de 1939. 
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importancias retirada; j) Apresentar á Assembleia Geral e ordinaria, 

relatorios minucioso da sua gestão, aprovando com documentos o 

estado em que emcontrou a sociacão e o que a deixa
65

. 

  

  Os pagamentos dos professores ficavam a cargo do presidente da instituição, que 

contava com o apoio de um vice presidente, primeiro e segundo secretário, tesoureiro e 

de um conselho administrativo. Podiam fazer parte da associação pessoas entre 7 (sete) 

e 50 (cinquenta) anos, sem distinção de cor, nacionalidade ou sexo. A obrigatoriedade, 

definida pelo artigo 10 do estatuto, era para os membros menores de 15 (quinze) anos 

que deveriam apresentar uma permissão de seus tutores para frequentarem a Escola 

Industrial.  

Artº 10º           desta associacão poderão fazer partes todas as Pêsôas (7) sete 

a (50) cinquenta annos, de idade, de ambos os sexos, sem distincão de cor 

Nacional ou extrangeiros, devendo porem os menores de (15) anos, de idade 

apresentar licencia de seus paes ou tutores para participarem da Escola de 

Aprendizes. 
  
§ 1º      o candidato a ser membro desta associacão, deverá ser proposto au 

conselho administrativo a sua entrada au sua admicão a quer Ter direito, 

devendo costar da sua proposta: nome, data do nascimento, estado civil, 

proficão naturalidade e residencia, podendo o Conselho administrativo, em 

caso de duvida sobre a idade do candidato, exigir sertidões de idade ou 

casamento
66

. 
  

 Com a construção e transferência da capital da Cidade de Goiás - antiga Vila 

Boa - para a cidade de Goiânia na década de 1940, Escola de Aprendizes Artífices é 

também transferência pelo Decreto de Lei N° 4.127, de 25 de fevereiro de 1942 e se 

instala na capital com o nome de Escola Técnica de Goiânia. Ofertava o ensino Técnico 

Industrial estruturado em dois ciclos, o ciclo primário com os cursos Industrial, Básico, 

Maestria e Artesanal e Aprendizagem. E o curso Secundário com os cursos técnicos e 

pedagógicos
67

. (SANTOS, 2011, p. 25). 
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 Estatuto da Sociedade Nossa Senhora do Rosário e do Divino Espirito Santo de 4 de Junho de 1939. 
66

 Estatuto da Sociedade Nossa Senhora do Rosário e do Divino Espirito Santo de 4 de Junho de 1939. 
67

 Os cursos chamados Preparatórios e o Ensino Superior foram separados dos cursos profissionalizantes 

por meio do Decreto N° 4.073, de 30 de janeiro de 1942. 
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Edifício da Escola Técnica de Goiânia, 1942. 

 

Figura 13.Edifício da Escola Técnica de Goiânia, 1942. 

Fonte: Acervo do IFG. Apud SANTOS, Natalia de Paula: Instituto Federal de Goiás, Ciência e 

Tecnologia de Goiás: Um Patrimônio Cultural a ser valorizado, 2011, Goiânia-Go. 

 

A figura 13 retrata o momento de inauguração da Escola técnica de Goiânia
68

 em 

1942 que fazia parte da programação das festas do Batismo Cultural de Goiânia e a 

inauguração da nova capital.  A inauguração contou com a presença do Interventor 

Pedro Ludovico Teixeira, idealizador da transferência da capital, e do Presidente na 

época, Getúlio Vargas. No local foram instalados um parque de diversões, um 

restaurante, um bar e uma exposição de fotografias contando o processo de construção 

da nova capital.  

Isso posto, podemos inferir que o Interventor Pedro Ludovico Teixeira, ao 

assinar a compra dos hectares necessários para a construção da Colônia Santa Marta, 

                                                           
68

 A Escola Técnica de Goiânia é desde 2008 o atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 

localizado no mesmo prédio desde 1942, na rua 66 do Setor Central na capital. Atualmente o edifício é 

tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), oferece cerca de 27 cursos 

entre cursos superiores em Tecnologia, Bacharelado e Licenciatura, e técnicos Médios e Subsequentes. 
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não pensou; nem por um momento, que os filhos dos leprosos poderiam estudar na 

Escola Técnica. Fazer-se-ia imprescindível, a criação de um local próprio que 

dignificasse os filhos de Lázaro, o Preventório/Educandário. 

Os Preventórios/Educandários no Brasil tinham entre suas obrigações oferecer 

aos internos o ensino básico escolar e a possibilidade do ensino industrial ou 

profissional, onde as oficinas seriam pensadas a partir da demanda de cada estado onde 

o preventório fosse construído. Para isso cada preventório deveria ter entre o quadro de 

funcionários um educador e suas funções eram definidas pelo artigo 18 do Regulamento 

dos Preventórios Para os Filhos de Lázaros instalados no Brasil. 

Art. 18 – O educador deverá ser diplomado por estabelecimento 

oficial e responsável pela educação completa dos internados, ficando 

também subordinado ao administrador, ressalvado o caso de se tratar 

de ensino a cargo do Estado.
69

  

Para a realidade de Goiânia, infelizmente, não conseguimos documentação 

pertinente aos estudos básicos dos internos, na primeira década de funcionamento do 

estabelecimento, ou seja, se a educação foi ministrada na instituição, ou se a criação da 

escola estadual Eunice Weaver foi pensada com esse objetivo de ministrar o “ensino 

primário”. O certo é que, ao atingir a idade necessária para fornecer força de trabalho 

para o mercado consumidor, os internos e os desvalidos pela orfandade seriam 

direcionados a uma escola de aprendizes e artífices.  

 

 

                                                           

69
Fonte: Regulamento dos Preventórios para Filhos de Lázaros instalados no Brasil, 1941, Rio de Janeiro. 

p.11.  
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Sala de aula Preventório Educandário Eunice Weaver – Ceará.

 

Figura 14.Sala de aula Preventório Educandário Eunice Weaver – Ceará.  
 Fonte: SOUZA-ARAUJO, Heraclides  Cesar de. História da Lepra no Brasil, Rio de Janeiro, 

1948. 

Até a década de 1930 abarcando ideias de rompimento com a República Velha e 

dos ideais que ela representava, a educação é mais uma vez alvo de grandes mudanças. 

A educação se pauta em um caráter higienista, que se “preocupava em erigir a Educação 

Física como agente de saneamento público, na busca de uma sociedade livre de doenças 

infecciosas e dos vícios deteriorados da saúde e do caráter do homem do povo” 

(DAMASCENO, 1990). 

Perpassando pela noção de uma educação militar, é com o governo de Getúlio 

Vargas que a educação física se ligará fortemente na ideia de “cidadão-soldado”. A 

influência dos modelos franceses na educação militar será vista como a plenitude do 

desenvolvimento nacional. Essa “militarização do corpo” complementará a questão, 

durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas e nos anos posteriores, através da 

eugenia “mente sã em corpo são” usada para justificar o “atraso” do país, posto que as 

condições biológicas determinariam quem seria “inferior” ou “superior”. 

(DAMASCENO 1990).  

As propostas educacionais elaboradas durante o governo de Getúlio Vargas se 

apoiavam em um cidadão capaz de defender e ajudar seu país. A sugestão de uma nova 

escola formulada pela questão nacional apoiada na saúde e educação davam a noção de 
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regeneração da população brasileira e com isso um novo cidadão produzido por bons 

hábitos higiênicos. 

A concepção de ensino laboratorial avançava como atividade da escola para 

além da mera observação. Experimentar era a nova meta do universo escolar. Tanto 

alunos quanto professores deveriam atuar como experimentadores na construção de 

práticas mais eficazes de aquisição de conhecimento. Uma outra dinâmica social 

impunha-se às relações escolares como o método intuitivo. Pressupondo um ensino que 

partisse do concreto para o abstrato, do próximo para o distante, o método valorizava a 

aquisição de conhecimento pelos sentidos. Era pela visão, tato, audição, paladar e olfato 

que a criança seria levada a conhecer o mundo que a cercava. O ensino seria realizado 

pelas “lições de coisas” – maneira como foi vulgarizado. Isso posto, esse ensino 

transpunha para o universo escolar uma nova concepção do “real” ao mesmo tempo em 

que se deslocava para observar a antiga arte do ouvir e repetir: marca do ensino 

verbalista praticado nas escolas catequéticas do século XVI, atualizado para o ensino 

primário no fim do século XVIII. (VIDAL, 2000) 

A Pedagogia Nova, que se desenvolve em crítica à pedagogia tradicional, vem 

amparar a valorização da experimentação. Saviani (2008) aponta com a Pedagogia Nova 

o eixo pedagógico desloca-se do intelecto para as vivencias; do lógico para o 

psicológico; do conteúdo para o método; do professor (adulto) para o aluno (criança); da 

quantidade para a qualidade. Essa concepção pedagógica não admite mais o ensino 

imposto e sim o aprendizado ativo e funcional, o aluno (...) realizando o próprio 

aprendizado sob as vistas amigas e ponderadas do mestre. (...) quer-se substituir o 

sistema educativo que atuava de fora para dentro, por meio da autoridade, pelo que 

desperta e desenvolve as faculdades inatas da criança permitindo-lhe um 

desenvolvimento do interior para o exterior, com o menor esforço possível. 

(FERRIERE, 1929) 

Na dilatação do raio de ação da higiene e do ensino estaria a chave mestra para 

fazer com que a escola cumprisse o duplo desiteratum de instruir e moralizar para se 

constituir em uma das modalidades das escolas internatos higiênicos com o lema: 

“corpo modelado, corpo higienizado, consequentemente, mente sã”. (GONDRA, 2000)  
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Independente da temporalidade o tratamento que o corpo recebe reflete em quem 

ele vai se tornar, pois faz parte do nosso imaginário que o corpo deve ser controlado. 

Segundo Vaz: 

Deve o corpo ser educado, disciplinado [...] não devem ser poupados 

esforços no sentido de colocá-lo “na linha”, na retidão dos bons 

costumes, do autocontrole. Essas ideias[...] podem ser encontradas nos 

livros de higiene[...] que ensinavam as regras e cuidados com o 

próprio corpo, preocupados que estavam (durante o início da 

República) com a profilaxia tão necessária ao esforço civilizador que 

se instalava com vigor (VAZ, 2003, p. 5). 

 

A educação escolar e técnica, vista antes como problema nacional, é vista no 

Governo Vargas e nos próximos como a formação da sociedade moderna. Um corpo 

educado e disciplinado era o que o Brasil moderno necessitava para a industrialização 

que Vargas implementava e, a nova capital não fugiria de seu destino de uma cidade sã 

e de cidadãos sadios. Foi fundada então, outra instituição que acolhia crianças com o 

intuito de lhes oferecer um ensino profissionalizante na década de 1950, a Fundação 

Abrigo de Menores Abandonados
70

, - FAMA - fundada em 1949 com o apoio da Loja 

Maçônica Liberdade e União de Goiânia. A fundação abrigava crianças abandonadas ou 

que vinham do Preventório Educandário Afrânio de Azevedo com o intuito de lhes 

ensinar um oficio. Mesmo tendo apoio dos governos municipais e estaduais, a FAMA 

foi criada como uma instituição de caráter assistencialista apoiada pela maçonaria 

goiana. 

Art. 2º - A FAMA é uma instituição paramaçônica não iniciática e 

constitui-se de membros integrantes do Quadro de Associados da 

LOJA MAÇONICA LIBERDADE E UNIÃO, Nº 1.158, sua 

mantenedora, jurisdicionada ao GRANDE ORIENTE DO ESTADO 

DE GOIÁS e federada ao GRANDE ORIENTE DO BRASIL e outras 

categorias de associados segundo disposto neste Estatuto
71

. 
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 Em 1969 se denominou Fundação de Assistência a Menores Aprendizes e em 1996 Fraternidade e 

Assistência a Menores Aprendizes. 
71

 Fonte: Estatuto Social da Fraternidade e Assistência a Menores Aprendizes, Goiânia, 2010. 
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A loja Liberdade e União de Goiânia
72

 foi a primeira loja maçônica construída 

na nova capital do Estado no ano de 1937 sob a proteção do Grande Oriente do 

Brasil. 
73

 Apesar de ser uma instituição mantida pela maçonaria, as crianças 

acolhidas não tinham vínculos e nem eram iniciados nos rituais maçons. O artigo 4 

do Estatuto Social da instituição defina os objetivos da FAMA. 

Art. 4º - São objetivos da FAMA: 

I- Proporcionar a crianças e adolescentes necessitados por ela acolhidos, 

assistência educacional e moral de que necessitem; 

II- Manter escolas do ensino fundamental e médio, em regime de tempo 

integral e em consonância com as determinações legais estabelecidas 

pelas Secretarias Municipal e Estadual de Educação e do Ministério da 

Educação e do Desporto; 

III- Realizar uma efetiva formação moral e cívica dos assistidos, por meio 

de uma sadia e fraterna convivência; 

IV- Manter departamentos próprios para recreação, esportes, artes e 

educação física dos assistidos; 

V- Promover a integração dos educandos que atingirem a maioridade 

civil, de acordo com os princípios legais e da cidadania, 

encaminhando-os ao mercado de trabalho, sempre que possível; 

VI- Colaborar com os poderes constituídos no combate aos males que 

afligem a infância e adolescência, viabilizando cursos de formação 

cívica, tanto em suas dependências como em colaboração com outros 

estabelecimentos de ensino; 

VII- Exercer atividades nas áreas de gráfica, marcenaria, serralheria, 

sapataria, serigrafia, jardinagem, floricultura, horticultura, 

suinocultura, agropecuária, estabelecimento de ensino, serviços 

funerários [...] e outras atividades comerciais, industriais e correlatas, 

destinadas à manutenção de sua finalidade; 

VIII- Realizar acordos e convênios de cooperação e troca de informações 

com outras entidades, visando o desenvolvimento e à formação da 

criança e do adolescente sob sua responsabilidade. 

§ 1º - Os requisitos para a formação moral e intelectual da criança e do 

adolescente acolhido pela FAMA, serão estabelecidos em Regimento 

Interno, a ser baixado pela Diretoria Executiva, após prévia aprovação 

pelo Conselho de Administração da FAMA
74

. 

 

O estatuto de 1949 foi reformulado em 2002 para atender outras atividades de 

formação, no entanto percebemos que o objetivo geral da instituição é o mesmo desde 

                                                           
72

 Assim, em 23 de junho de 1937, foi criada a primeira Loja Maçônica de Goiânia, com o título distintivo 

de Loja Maçônica Liberdade e União – nº 1158, sob os auspícios do Grande Oriente do Brasil e 

praticando o Rito Escocês Antigo e Aceito, com reuniões às quintas-feiras às 20:00 horas, e localizada na 

Qd. 110 da Av. Paranaíba, esq. c/ Av. Goiás. 
73

 A presença da maçonaria no Brasil é datada desde o século XVIII com a instauração da primeira loja 

maçônica brasileira na cidade de Salvador na Bahia. O trabalho assistencialista é muito influente nas 

decisões políticas do Brasil cujo lema  “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, faz parte das ações dos 

maçons e consiste no trabalho assistencialistas. (Arquivos Grande Oriente do Brasil, 2014) 
74

 Fonte: Estatuto Social da Fraternidade e Assistência a Menores Aprendizes, Goiânia, 2010. 
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sua idealização, ou seja, abrigar e formar crianças e adolescentes que não tinham 

assistência familiar, como era o caso dos internos do Preventório Educandário Afrânio 

de Azevedo. 

 Os critérios de entrada na associação eram definidos pelo artigo 5, que regia que 

que “poderão ser admitidos como associados da Instituição, pessoas, sem distinção de 

raça, de sexo, nacionalidade, crença religiosa ou política, em pleno gozo de seus direitos 

civis”
75

. 

Cada criança e adolescente encaminhados para a FAMA deveriam apresentar 

documentos de identificação e um responsável, no caso dos internos do Educandário a 

diretora era a responsável. Aqueles que não apresentassem responsáveis eram 

apadrinhados por um membro da Associação. Os internos do preventório eram 

encaminhados para a FAMA após completarem o ensino primário. Na FAMA recebiam 

os ensinos do ginásio, do colegial e oficinas de aprendizagem. 

A educação escolar na infância passava por uma reformulação que 

acompanhasse as mudanças do novo século, um exemplo dessas mudanças são as 

noções da moderna pedagogia estabelecidos pela Escola Nova
76

 desde os anos de 1920. 

A Escola Nova, que segundo Cunha (2000) desconsiderava os ensinos familiares, 

fundamentava que a educação acontecia na socialização de crianças e jovens a partir das 

revelações da Psicologia, da Biologia e das Ciências Sociais: 

O sutil mecanismo normalizador (da educação) consistia em admitir 

os pais como co-responsáveis pela educação de suas crianças e, ao 

mesmo tempo, habilmente mostrar-lhes que os educadores 

profissionais é que detinham a última palavra; eles, e só eles, 

possuíam os conhecimentos científicos sobre a melhor maneira de 

conduzir crianças e jovens na direção correta, na direção daquilo que a 

sociedade requisitava. (CUNHA, 2000, p. 458) 

 

Ensinar um oficio, como fazia a FAMA era; mesmo que a passos lentos, uma 

forma de promover a profissionalização de crianças e jovens que não tinham apoio 

familiar e recursos para o aprimoramento de suas habilidades. A figura 14 representa 

uma aula na FAMA nos primeiros anos de seu funcionamento. Para além da 
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 Fonte: Estatuto Social da Fraternidade e Assistência a Menores Aprendizes, Goiânia, 2010. 
76

 Ver mais em: LEMME, P. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e suas repercussões na 

realidade educacional brasileira. R. bras. Est. pedag., Brasília, v. 86, n. 212, p. 163-178, jan./abr. 2005. 
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organização da sala de aula em um modelo tradicional, o mesmo utilizado nos dias 

atuais. Um detalhe observado na imagem é a obra escolar de Ariosto Espinheira
77

, 

Infância Brasileira, literatura da Escola Nova que foi utilizada nas escolas nas décadas 

de 1950 e 1960. As crianças estão vestidas com o uniforme da instituição que se 

compõe de uma camisa branca em versões de manga comprida e outra de manga curta, 

bermuda ou calça escura e sapatos pretos. 

Percebemos na figura 14 que a sala de aula é composta somente de meninos 

dispostos em filas de carteiras padronizadas. Na documentação analisada não se 

encontrou referencias entre as atividades destinadas aos meninos e as meninas, porém 

os registros iconográficos nos apresentam as atividades sendo realizadas principalmente 

pelos meninos, principalmente nas oficinas de serralheria e avicultura. 

A educação formal se pautava na separação entre a formação das meninas e dos 

meninos
78

. Segundo Marcilio (1997) ao passo que os meninos eram acolhidos nas casas 

dos mestres artesãos para aprenderem os trabalhos manuais das oficinas de artesanato, 

as meninas tinham como uma das poucas opções a profissão de professoras primarias 

(MARCILIO, 1997, p. 294). 
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  Educador ligado ao movimento da Escola Nova, autor de Rádio e Educação (1934) e membro da 

comissão rádio-educativa da Confederação Brasileira de Radiodifusão.  
78

 Atualmente pesquisas  
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Sala de aula na FAMA. 

 

Figura 15. Sala de aula na FAMA 

 Fonte: Acervo iconográfico da Fraternidade e Assistência a Menores Aprendizes – FAMA. 

Goiânia-Goiás. 

 

A industrialização buscada pelo Brasil a partir dos governos de Getúlio Vargas a 

partir da década de 1930 e por Juscelino Kubitschek na década de 1950 refletia na 

educação e na mentalidade dos professores,  

Em benefício do desenvolvimento do Brasil, cabia à escola efetivar a 

aculturação de todos os que iam sendo deixados à margem da nova 

realidade e produzir mudanças culturais que atingissem toda a 

população. Nesse empenho [...] todos aqueles que fossem 

identificados como desintegrados, excluídos da vaga modernizante, 

representantes do país velho e subdesenvolvido que devia ser 

atrapalhado. (CUNHA, 2000, p. 459) 

 

Os internos do preventório e da FAMA se encaixavam no perfil de indivíduos 

que apesar de não possuírem educação advinda da família, eram vistos como corpos a 

serem modelados e aproveitados como mão-de-obra industrial.  

A Fundação de Menores Abandonados – FAMA - oferecia cursos de serralharia, 

lavanderia, agricultura, gráfica, selaria, entre outros.  Os cursos visavam a formação 

dessas crianças e sua inserção no mercado de trabalho. As figuras 16 e 17 são de alunos 
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aprendendo o oficio do serralheiro.  A falta de segurança, que salta aos olhos atuais, nas 

oficinas é percebida nos registros iconográficos e denota que as condições e os locais de 

trabalho e aprendizagem eram incapazes de serem considerados seguros e salubres. 

Na figura 16 os internos estão na oficina de serralheria, na imagem aparecem 

três meninos aproximadamente entre 12 e 14 anos, apenas um deles utiliza 

equipamentos de segurança, como uma máscara, a criança que usa a máscara faz uso de 

uma máquina de solda, outro aluno o ajuda, esse sem nenhuma segurança. Em segundo 

plano na imagem, um terceiro interno manuseia um equipamento, percebemos que além 

de não usar nenhum item que garanta sua segurança ao manusear o maquinário, essa 

criança está se encontra descalça.  

Internos na Oficina de Serralheria.  

 

Figura 16. Internos na Oficina de Serralheria. Década de 1950. Fonte: Acervo iconográfico da 

Fraternidade e Assistência a Menores Aprendizes –FAMA. Goiânia-Goiás. 

Na figura 17, que também é uma imagem da oficina de serralheria, um interno 

aparentando entre 13 e 14 anos, manuseia um equipamento de solda, seu vestuário se 

resume a uma calça e uma camisa rasgadas e sujas. 
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Interno na Oficina de Serralheria. 

 

Figura 17. Interno na Oficina de Serralheria. Década de 1950. 

Fonte: Acervo iconográfico da Fraternidade e Assistência a Menores Aprendizes – FAMA. 

Goiânia-Goiás. 

O Estatuto da FAMA, não estabelecia uma idade mínima para o começo do 

ensino dos ofícios, percebemos nas figuras 16 e 17 crianças e adolescentes 

desenvolvendo o oficio da serralharia. As peças fabricadas nas oficinas era colocadas à 

venda e o valor arrecadado era revestido para o aprimoramento das atividades da 

instituição. 

O ensino profissional
79

 não era voltado para as crianças e adolescentes com 

situação financeira abastada, eram as crianças e adolescentes pobres que aprendiam os 

ofícios. Romanelli (2005) analisa o ensino profissional como uma alternativa aos pobres 

de se inserirem na sociedade: 

(...) oficializando o ensino profissional, como ensino destinado aos 

pobres, estava o Estado cometendo um ato lesivo aos princípios 

democráticos; estava o Estado instituindo oficialmente a 

discriminação social, através da escola. E fazendo isso, estava 

orientando a escolha da camada social de educação. Com efeito, assim 

                                                           
79

 A educação profissional se resumia a quatro Decretos que organizavam os ramos da economia 

englobando os cursos Industrial, Comercial e Agrícola, e, ainda, o curso Normal que possuía uma 

característica diversa, pois se destinava à formação de professores e era elitista em termos de seleção. Os 

cursos profissionalizantes, de forma geral, eram compostos por 2 ciclos: um Fundamental (Ginasial), na 

maioria dos casos com 4 anos, e outro chamado de Técnico com duração de 3 a 4 quatro anos, o último 

seqüencial ao primeiro. ( PAMPLONA, 2008) 
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orientada para um tipo de educação capaz de assegurar acréscimo de 

prestígio social, a demanda voltaria naturalmente as costas às escolas 

que o Estado mesmo proclamava como sendo as escolas dos pobres. 

Aí está, para a nossa tese, a prova de que, do lado da oferta, ou seja, 

do lado do Estado, existiu uma grande responsabilidade na orientação 

da escolha do tipo de educação feita pela demanda (ROMANELLI, 

2005.p. 153). 

 

  Outra atividade de aprendizagem de oficio oferecida na FAMA era a agricultura. 

A figura 18 apresenta o trabalho de agricultura desenvolvido na Fazenda Ouro Fino no 

município de Rio Verde. Na figura duas crianças que não aparentam mais de 10 anos 

alimentam os animais. A fazenda que também era propriedade da FAMA era usada para 

aulas práticas de agricultura, como técnicas de plantio, de avicultura, de suinocultura, e 

servia também como alternativa para o abastecimento, já que parte dos produtos 

consumidos na instituição eram advindos da fazenda. 

Alunos na Oficina de avicultura FAMA. 

 

Figura 18.Alunos na Oficina de avicultura FAMA. Década de 1950. 

 Fonte: Acervo iconográfico da Fraternidade e Assistência a Menores Aprendizes – FAMA. 

Goiânia-Goiás. 

 

A figura 19 é da lavanderia da FAMA onde percebemos a presença de um 

menino por volta de seus 12 anos e uma mulher adulta, possivelmente uma auxiliar da 
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instituição. O menino se veste com o uniforme padrão da instituição, camisa clara e 

calça ou bermuda escura. 

 

Internos na Lavanderia FAMA 

 

Figura 19. Internos na Lavanderia FAMA. Década de 1950. Fonte: Acervo iconográfico da 

Fraternidade e Assistência a Menores Aprendizes – FAMA. Goiânia-Goiás. 

A necessidade de se aprender um oficio ia para além da tentativa da União em 

especializar as camadas pobres em mão-de-obra. A permanecia dos internos nos 

preventórios era definida pelo regulamento que definia a idade máxima de 18 anos para 

os meninos e 21 anos para as meninas. A maioria desses jovens não tinham famílias que 

pudessem os acolher, seja pela vitimização de seus pais nas colônias pela lepra, seja 

pelos parentes e outros familiares que negavam o convívio impregnados pelo estigma e 

medo da doença. 

Aprender uma profissão significava a sobrevivência dos filhos dos lázaros, que 

enfrentavam o abandono, a falta de referência familiar e o preconceito da sociedade 

desde a sua infância. Ter uma profissão era a alternativa de muitos para a construção de 

uma vida “digna” perante uma sociedade excludente. 

Entre as atividades que os internos tinham que realizar quando estavam na 

FAMA era ajudar na limpeza e higiene da instituição, rotina que já estavam 

acostumados a seguir no Educandário Afrânio de Azevedo. Manter um ambiente limpo 
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e salubre era parte da responsabilidade dessas instituições, atividades que eram 

realizadas pelos próprios internos. Limpar pátios, lavar os utensílios utilizados na 

cozinha, arrumar os dormitórios, organizar seus pertences, preparar as refeições, eram 

algumas das funções dos internos. As figuras, 20, 21 e 22 exemplificam algumas dessas 

ações realizadas. 

Na figura 20, percebemos crianças, que desde a agricultura familiar eram vistas 

como mão-de-obra, realizando a limpeza de um dos corredores da FAMA, pressupomos 

que as crianças em questão apresentam idade entre 06 a 08 anos. A imagem que salta 

aos olhos contemporâneos, era na década de 1950, parte da educação dos internos de 

instituições tipo internatos, como os patronatos, preventórios e fundações de 

acolhimento à infância 

Crianças realizando a limpeza do corredor principal FAMA. 

 

Figura 20. Crianças realizando a limpeza do corredor principal FAMA. Década de 1950. 

 Fonte: Acervo iconográfico da Fraternidade e Assistência a Menores Aprendizes – FAMA. 

Goiânia-Goiás. 
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Na imagem cerca de cinco crianças descalças realizam em conjunto a limpeza do 

corredor da Fundação, a roupa usada por eles é a mesma usada nas salas de aula e na 

oficinas. Pressupomos que as atividades dos internos levavam em consideração a idade, 

nas imagens anteriores os alunos que realizam atividades que dispendem de maior 

esforço físico são realizados pelos internos maiores de 10 anos.  

O artigo 28 do Regulamento dos Preventórios no Brasil destacava que “os 

internados maiores de 12 anos prestavam serviços ao Preventório a título de 

aprendizado
80

”. No entanto o que percebemos é que a prestação de serviço seja ou 

preventório ou a FAMA começava bem antes da idade de 12 anos. 

A figura 21 dois internos entre 10 e 12 anos preparam a refeição da instituição, 

pelo tamanho e idade supomos que o aluno de camisa escura se apoia em algum suporte 

para conseguir enxergar e preparar a refeição. Em outros registros iconográficos da 

instituição nota-se que era frequente que os internos preparassem as refeições servidas 

na instituição e fizessem a limpeza da cozinha posteriormente. 

Crianças preparando uma refeição na cozinha da FAMA. 

 

Figura 21. Crianças preparando um refeição na cozinha da FAMA. Década de 1950. 

Fonte: Acervo iconográfico da Fraternidade e Assistência a Menores Aprendizes – FAMA. 

Goiânia-Goiás. 

                                                           
80

 Fonte: Regulamento dos Preventórios para Filhos de Lázaros instalados no Brasil, 1941, Rio de Janeiro. 
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A figura 22 apresenta a organização dos alunos em filas, embora na imagem 

nenhum aluno esteja realizando alguma aula ou oficina, eles estão com o uniforme 

padrão da instituição, alguns calçados, outros não. Os internos apresentam idades a 

partir de 06 anos, nota-se que a fila é organizada mediante a altura dos alunos. A 

disposição das crianças em filas denota uma situação disciplinar, segundo Foucault 

(2013) 

Na disciplina, os elementos são intercambiáveis, pois cada um se 

define pelo lugar que ocupa na série, e pela distância que o separa dos 

outros. A unidade não é portanto nem o território (unidade de 

dominação), nem o local (unidade de residência), mas a posição na 

fila: o lugar que alguém ocupa numa classificação, o ponto em que se 

cruzam uma linha e uma coluna, o intervalo numa série de intervalos 

que se pode percorrer sucessivamente. A disciplina, arte de dispor em 

fila, e da técnica para a transformação dos arranjos. Ela individualiza 

os corpos por uma localização que não os implanta, mas os distribui e 

os faz circular numa rede de relações. (FOUCAULT, 1997, p. 129). 

 

Crianças em fila no pátio externo da FAMA. 

 

Figura 22.Crianças em fila no pátio externo da FAMA. Década de 1950. 

Fonte: Acervo iconográfico da Fraternidade e Assistência a Menores Aprendizes – FAMA. 

Goiânia-Goiás. 
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A disciplina pregada e posta em pratica pelas instituições como o Preventório 

Afrânio de Azevedo e a Fundação Abrigo a Menores Abandonados, através das rotinas 

de estudo e trabalho foram vistas como uma forma de controlar e modelar essas crianças 

e jovens para o futuro, para além dos muros das escolas. Como já foi posto, sem uma 

profissão esses jovens estariam fadados a um futuro incerto. 

Embora a assistência oferecida as crianças fosse voltada para o ensino 

profissional e ao acolhimento, percebemos como tão pouco foi feito em relação à 

segurança dos alunos nas oficinas, tais como, a falta de vestimenta e calçados 

adequados para o uso cotidiano e para o bem estar dessas crianças marcadas pelo 

infortúnio e pelo preconceito da sociedade.  

É oportuno ressaltar que se não fosse essas instituições, não saberíamos ao certo 

o que teria havido com tantos desvalidos, enjeitados e excluídos pelo confinamento dos 

doentes de Hansen na Colônia Santa Marta. Quantos lares desfeitos, quantas crianças 

que não foram abandonadas por seus pais, mas, colocadas à margem da sociedade numa 

época em que a lepra-hanseníase já poderia ser controlada com medicamentos e não 

pela exclusão.  
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Considerações finais 
 

Essa dissertação foi construída no intuito de analisar as políticas públicas 

voltadas para a educação de crianças e jovens filhos de doentes de lepra no Brasil a 

partir da década de 1940, tendo como principal enfoque o Preventório Educandário 

Afrânio de Azevedo, que foi uma das instituições de controle da lepra/hanseníase no 

Brasil e em Goiânia. A intenção do Preventório era o acolhimento e formação dos filhos 

dos internos do Leprosário Colônia Santa Marta, também construído na capital. O 

controle a lepra/hanseníase no Brasil foi pautado principalmente da exclusão dos 

doentes e seus familiares e mostrava certo despreparo e desinteresse dos governantes do 

Estado Novo.   

A preocupação em relação a assistência aos doentes advinda dos preceitos 

religiosos foi a base para a assistência à infância e aos menores abandonados na Europa, 

que influenciaram diretamente o amparo à infância no Brasil. As rodas de expostos, os 

patronatos, os internatos, os preventórios e os abrigos fizeram parte das instituições 

assistencialistas brasileiras que definiram o destino de crianças vistas como 

abandonadas e excluídas até meados da década de 1950. 

A assistência aos filhos dos leprosos foi a salvação de alguns frente a incerteza 

do futuro fora do preventório. O acolhimento, a educação formal, o direcionamento, fez 

com que a falta de modelo familiar, que a dor da separação das crianças de seus pais, 

pudesse ser de certa forma amenizada. Não desconsideramos que a vida entre os muros 

do preventório fosse uma vida sem privações e sofrimento. Conviver com 

desconhecidos, sujeitos a sofrer abusos físicos e/ou psicológicos, fazia da vida 

preventorial uma experiência desgastante e dolorosa. 

A distância entre o preventório Afrânio de Azevedo e a Colônia Santa Marta iam 

além dos quilômetros que as separavam, era uma distância psicológica visto que as 

visitas dos internos aos seus pais eram controladas e com o passar do tempo eram 

escassas. O crescimento e amadurecimento das crianças e jovens foi construído pelos 

anos de internação e pelas funções que eles tinham por obrigação realizar. Percebemos 

que os internos se despiam de suas particularidades para seguir modelos de 

comportamento moral e social que lhes eram impostos, comportamentos que se 

entrelaçavam com as teorias de eugenia, higienismo e melhoramento racial. 
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A estrutura e organização da instituição com as devidas divisões entre os 

dormitórios dos meninos e das meninas, as funções de cada interno com a rotina diária 

do preventório incidia para além dos princípios higienistas como também o controle das 

crianças e jovens. Segundo Foucault, instituições como os preventórios tinham a noção 

de que “ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, se torna 

hábil”. (FOUCAULT, 1997, p. 117). Foi o corpo dos internos do preventório treinado 

para se fazer capaz de obedecer e responder ao que se esperava da mão-de-obra do 

Brasil republicano, que almejava seu processo de industrialização. 

As políticas econômicas e sociais de desenvolvimento do Brasil, estabelecidas 

pelo governo de Getúlio Vargas almejavam alavancar o país frente ao cenário 

internacional com o desenvolvimento industrial. Para tal feito foi necessário a Vargas a 

desarticulação dos laços oligárquicos que ainda resistiam e a formação de uma força de 

trabalho consistente ao novo mercado. Trabalho que deu as camadas menos favorecidas, 

que já sentiam a invasão e violação pela higienização em seus corpos republicanos, o 

papel de trabalhadores. 

O acolhimento e a profissionalização das crianças e jovens abandonados, 

contemplava os discursos industriais, eugênicos, higienistas do corpo para melhor 

aproveitamento. A educação, assim como a formação profissional desses jovens 

preventoriais era uma alternativa de enquadrá-los na sociedade e da utilização de sua 

força de trabalho para a industrialização e crescimento do país, para isso se fez 

necessário o ingresso dessas crianças e jovens em instituições de aperfeiçoamento, no 

caso dos internos do preventório Educandário Afrânio de Azevedo, mesmo com  a 

Escola de Aprendizes e Artífices de Goiânia, a instituição que os recebeu e os formou 

foi a Fundação de Abrigo a Menores Abandonados, ambas situadas na capital do 

Estado. 

Se em outras capitais o apoio do governo era expressivo, em Goiás o destaque 

assistencialista foi para a Maçonaria. A primeira loja maçônica em Goiânia, a Liberdade 

e União foi a criadora e mantenedora da Fundação de Abrigo aos Menores 

Abandonados a FAMA, que foi responsável pela dignificação dos filhos dos leprosos a 

partir da formação profissional. Tendo como princípio a aperfeiçoamento moral, social 

e intelectual da humanidade, a FAMA cumpria através da assistência aos menores 
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abandonados e aos internos do preventório a pratica desinteressada da caridade, parte 

importante na caminhada dos maçons.   

O que destacamos é que apesar das falhas na assistência preventorial, que não 

justificam os abusos, os internos tiveram a oportunidade de estabelecer relações, 

aprender um oficio profissional, que possibilitou a integração na sociedade goianiense 

que estava sendo constituída. É oportuno ressaltar que se não fosse essas instituições, 

não saberíamos ao certo o que teria havido com tantos desvalidos, enjeitados e 

excluídos pelo confinamento dos doentes de Hansen na Colônia Santa Marta. Quantos 

lares desfeitos, quantas crianças que não foram abandonadas por seus pais, mas, 

colocadas à margem da sociedade numa época em que a lepra-hanseníase já poderia ser 

controlada com medicamentos e não pela exclusão.  

A pesquisa realizada abre possibilidades para outras investigações acerca dos 

leprosos e dos seus familiares. Entender a subjetividade das leis, a dificuldade no acesso 

à documentação e o descaso a esses doentes, não vai se esgotar. Cabe ao pesquisador 

fazer outras perguntas e ter a capacidade de dar voz aqueles que tanto falam, mas, que 

poucos os escutam.    
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Vista lateral da Fundação Abrigo de Menores Abandonados 

 

Sala de aula na FAMA 
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Venda de produtos produzidos pelos internos na FAMA 

 

 

Fazenda Ouro Fino, município de Rio Verde. 

 

 




