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Resumo: As medidas profiláticas de combate a lepra no Brasil se 

pautaram no isolamento, seja ele dos doentes bem como de seus filhos. Para 

tanto instituições foram organizadas para promover esse isolamento, aos 

doentes as colônias/leprosários e aos filhos sãos os preventórios/educandários. 

O Educandário Afrânio de Azevedo foi a instituição criada em 1940, na recém 

capital do Estado de Goiás responsável em acolher e educar os filhos dos 

colonos do Leprosário Colônia Santa Marta. De caráter assistencialista 

acompanhou o desenvolvimento de cerca de 200 crianças em seus primeiros 

anos de funcionamento tendo como princípios básicos os discursos médicos 

higienistas e eugênicos.  

Palavras- chaves: Lepra/hanseníase, isolamento, Educandário Afrânio 

de Azevedo 

 

1. Apresentação 

 

O objetivo dessa comunicação é apresentar o preventório Educandário 

Afrânio de Azevedo em Goiânia, bem como a implementação da legislação e 

políticas públicas que envolvem o tema, a partir de documentos oficiais de 

diversas instituições de saúde, de reportagens de jornais e revistas, dentre 

outros. No preventório, os internos recebiam a assistência e educação 

necessária até os 18 anos para os meninos e 21 anos para as meninas. Caso 

os familiares que não apresentassem sintomas da doença e proporcionassem 

condições de cuidar das crianças e/ou elas se casassem poderiam sair do 

preventório/educandário antes desse período. Nossa 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.  
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As primeiras medidas profiláticas, adotadas a partir da década de 1920 

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

isolamento compulsório como a medida mais eficaz. Com a dificuldade em um 

tratamento que fosse acessível a todos os doentes, com a falta de medicações 

comprovadas que promovessem a cura do paciente, o isolamento se tornou a 

opção mais acessível e mais importante que o próprio tratamento. 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. 

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: 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.  

 

2.  Higienismo e eugenia 

 

Na segunda metade do século XIX as primeiras instituições de 

caráter filantrópico começam a ser organizadas 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” que tinham por finalidade 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, 

HSCA) 

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 industrias que empregavam 

mulheres e crianças deveriam ser constantemente inspecionadas e 

fiscalizadas, campanhas de vacinação deveriam ser criadas, bem como 

institutos de orientação acerca das doenças contagiantes como o caso 

da tuberculose2. 

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 o país precisava de “melhoramento da 

classe indigente” (Moncorvo Filho, 1926a, p. 146). É a noção eugênica de 

“corpo são, mente sã” 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 a teoria europeu de eugenia3 
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elaborada por Francis Galton no século XIX. A eugenia defendia um “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”. 

Francis Galton, cientista e geógrafo, buscava no evolucionismo4 sua 

base de argumentos, dizia, com certa prudência5, 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, 31).  No que se 

refere as doenças, a lepra por ter sido considerada durante anos como uma 

doença hereditária as políticas e medidas profiláticas se apregoam desse 

discurso eugênico. 

As discussões acerca da hereditariedade, fizeram com que a eugenia se 

tornasse em um movimento social, onde os cientistas já em 1900 defendesse 

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 políticas6 que a sociedade estava 

sofrendo com a mudança do século.  

Para pensar a eugenia no Brasil é preciso entender o significado da 

teoria, o que já foi apresentado, e entender as particularidades que a teria 

eugênica apresenta em cada parte a que é empregada. O Brasil é um pais 

formado por indígenas, europeus e africanos. Findado o período escravocrata 

em 1822 e como o início de um novo período político com a Proclamação da 

República em 1889 surge duas grandes parcelas na população dos negros e 

mulatos que com o fim da escravidão foram entregues à própria sorte, e os 

imigrantes europeus. A teoria eugênica ganha força no Brasil com os médicos 

higienistas e com as reformas causadas pela ocupação desenfreada da 

população em grandes cidades em busca de emprego. 
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Os médicos higienistas associavam a disseminação das doenças 

infecciosas (tuberculose, sífilis) aos pobres negros e mulatos que eram 

acusados pelos médicos de se 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. Foi esse o cenário que os 

médicos higienistas encontraram para a defesa da construção de uma nação 

brasileira que fosse forte, saudável e limpa, uma sociedade que fosse 

moderna. Para fugir da construção de uma nação de negros e mulatos era 

necessário a formação e o aprimoramento racial, modelo que torna a 

miscigenação uma associação ao nacionalismo. 

 

3.  Preventórios no Brasil 

 

Os preventórios foram as 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, Alice Tibiriçá e Eunice 

Weaver. 

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 

prestigio na sociedade.  

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. 

É após a Conferencia, a saída de Alice Tibiriçá da presidência da FSAL 

e a entrada em seu lugar de Eunice Weaver que 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. 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, mesmo duramente 

criticada pelos assistencialistas da tradição “Tibiriçá”, a FSAL perdendo o 

prestigio de tempos outros, se faz a responsável pela ação preventorial. (CURI, 

2002:119-120) 

Com essa nova organização da FSAL, a formatação da assistência se 

pautou na subordinação das filiais da FSAL. As SAL e DCL 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 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.  

A necessidade de criar preventórios para abrigar somente os filhos dos 

leprosos veio da dificuldade em se encontrar qualquer outra instituição de 

ampara 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.  

A dificuldade em encontrar uma alternativa de acolhimento aos filhos 

sadios faziam 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, as fugas nesses casos eram 

frequentes. Outra preocupação era o tempo que esses menores deveriam ficar 



internados, preocupação tanto para a sociedade, quanto para o governo. A 

priori foi estabelecido que os preventórios abrigaram os menores até a idade de 

doze anos. 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, 

casos são levantados, como o pai, viúvo em que, 

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 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... (Anais CNAL, 1940: 12) 

 

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 o apontamento da delinquência para os meninos e da 

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 da lepra deveria 

seguir algumas definições para superar o estigma da doença, por isso 

necessitava ser construído longe da colônia/leprosário para evitar a associação 

da doença aos internos, 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. 

A construção dos preventórios/educandários levava em consideração 

aspectos para além da necessidade de abrigar essas crianças, a política de 

isolamento, principal medida profilática de combate a lepra na década de 1930, 

se fixava em um tripé de instituições, 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; e 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.  

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. 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, 1948:29) 

A porcentagem dos internos nos dispensários no mesmo ano, 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, 1948:30) 

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.  



 

 

4.  Preventório Afrânio de Azevedo  

 

A região escolhida para se construir o preventório na nova capital do 

Estado de Goiás foi 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 a modernidade 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.  

A inauguração da instituição e no que compreendia em um prédio de 

dois pavimentos no estilo Carville, estilo padrão das construções dos 

leprosários e preventórios do Brasil, divido 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.  

A figura 1 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. 

 



 

Figura 1- Pavilhao principal inaugurado em 23 de Setembro de 1913 

 

Fonte: SOUZA-ARAUJO, Heraclides-Cesar de. História da Lepra no Brasil, Rio de 
Janeiro, 1948. 

 

A inauguração do Preventório Afrânio de Azevedo era o começo do 

processo que os filhos dos lázaros estavam fadados a sofrer. Mesmo com 

regulamento próprio, leis de apoio, o descaso, descumprimento de leis, serão 

frequentes nos anos que se seguem. Os próximos capítulos desse trabalho 

terão como responsabilidade apresentar a organização da estrutura cotidiana 

da instituição no que se refere aos cuidados higienistas e assistenciais.  

 

5. Considerações finais 

Nossa 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. 
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