UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE HISTÓRIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
DOUTORADO

LEICY FRANCISCA DA SILVA

ETERNOS ÓRFÃOS DA SAÚDE:
MEDICINA, POLÍTICA E CONSTRUÇÃO DA LEPRA EM GOIÁS
(1830-1962)

Goiânia,
agosto de 2013.

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E
DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG
Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG) a
disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UFG), sem
ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento conforme permissões
assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica
brasileira, a partir desta data.
1. Identificação do material bibliográfico:
2. Identificação da Tese ou Dissertação
Autor (a):
Leicy Francisca da Silva
E-mail:
leicyf@hotmail.com
Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?

[ ] Dissertação

[X]Sim

[X] Tese

[ ] Não

Vínculo empregatício do autor
Universidade Estadual de Goiás
Agência de fomento:
Fundação de Amparo à Pesquisa em Goiás
Sigla:
País:
Brasil
UF: Goiás
CNPJ:
Título:
Eternos Órfãos da Saúde - medicina, política e construção da lepra em Goiás (1830-1962).

FAPEG

Palavras-chave:
história da saúde e das doenças, discursos médicos, lepra, isolamento, Goiás.
Título em outra língua:
Eternels Orphelins de la Santé - médecine, politique et construction de la lèpre
dans l’Etat de Goiás (1830-1962).
Palavras-chave em outra língua:
histoire de la santé et des maladies, discours médicaux, lèpre,
isolement, Goiás.
Área de concentração:
Culturas, Fronteiras e Identidades.
Data defesa: (dd/mm/aaaa)
23/08/2013.
Programa de Pós-Graduação:
História
Orientador (a):
Marlon Jeison Salomon
E-mail:
*Necessita do CPF quando não constar no SisPG
3. Informações de acesso ao documento:
Concorda com a liberação total do documento [X] SIM

[ ] NÃO1

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o envio do(s)
arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação.
O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os arquivos contendo
eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização, receberão procedimentos de segurança,
criptografia (para não permitir cópia e extração de conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o
padrão do Acrobat.

________________________________________
Assinatura do (a) autor (a)
1

Data: ____ / ____ / _____

Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo
suscita justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o
período de embargo.

LEICY FRANCISCA DA SILVA

ETERNOS ÓRFÃOS DA SAÚDE:
MEDICINA, POLÍTICA E CONSTRUÇÃO DA LEPRA EM GOIÁS
(1830-1962)

Tese de doutorado apresentada ao Programa de PósGraduação em História da Universidade Federal de
Goiás (UFG), como requisito parcial para obtenção
do título de Doutor em História.
Area de concentração: Culturas, Fronteiras e
Identidades.
Linha de Pesquisa: Ideias, saberes e escritas da (e
na) história.
Orientador: Prof. Dr. Marlon Jeison Salomon

Goiânia,
Agosto de 2013.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
GPT/BC/UFG

S586e

Silva, Leicy Francisca da.
Eternos Órfãos da Saúde [manuscrito]: medicina, política
e construção da lepra em Goiás (1830-1962) / Leicy
Francisca da Silva. - 2013.
358 f. : figs, tabs.
Orientador: Prof. Dr. Marlon Jeison Salomon.
Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Goiás,
Faculdade de História, 2013.
Bibliografia.
Inclui índice de tabelas e ilustrações.
1. História da saúde – Discursos médicos - Goiás
(Estado). 2. História das doenças – Discursos médicos –
Goiás (Estado). 3. Lepra – Isolamento – Goiás (Estado). I.
Título.
CDU: 616-002.73:94(817.3)

LEICY FRANCISCA DA SILVA

ETERNOS ÓRFÃOS DA SAÚDE:
MEDICINA, POLÍTICA E CONSTRUÇÃO DA LEPRA EM GOIÁS
(1830-1962)

Tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em História da
Universidade Federal de Goiás, para obtenção do título de Doutor em História.
Aprovada em 23/08/2013, pela seguinte Banca Examinadora:
________________________________________________________
Prof. Dr. Marlon Jeison Salomon (UFG)
Presidente
_______________________________________________________
Profa. Dra. Beatriz Anselmo Olinto (UNICENTRO)
Membro
________________________________________________________
Profa. Dra. Betânia Gonçalves Figueiredo (UFMG)
Membro
________________________________________________________
Prof. Dr. Cristiano Pereira Alencar Arrais (UFG)
Membro
________________________________________________________
Profa. Dra. Sônia Maria de Magalhães (UFG)
Membro
________________________________________________________
Profa. Dra. Dulce Oliveira Amarante dos Santos (UFG)
Suplente
________________________________________________________
Prof. Dr. Eduardo Sugizaki (PUC-GO)
Suplente

À memória daqueles que foram origem:
Ana e Raimundo.
E àqueles que são vida, amor e partilha cotidiana:
Christophe e Taina.

AGRADECIMENTOS

Terminar uma tese e entregá-la à leitura é como apresentar um filho ao mundo: se
espera que todos o amem, que a todos encante, e satisfaça a todas as expectativas. No entanto,
esse desejo impossível nos coloca diante do recomendável: que antes a cria seja motivo de
orgulho para quem produziu. Ao redigir os agradecimentos, aproveito para pesar toda a
caminhada, e concluindo, afirmo que sou consciente de que esse trabalho é fruto do meu
esforço auxiliado por muita gente, que mesmo incompleto ou parcial, como penso que é toda
realização, a ele me dediquei por inteiro. Essa tese é também reflexo de um estágio da minha
vida. Por isso, aqui me permito expor elementos familiares, angústias íntimas e alegrias
pessoais.
Durante o período do doutorado me aprofundei na leitura, na pesquisa
documental, no esforço de produção e às vezes inconscientemente me afastei de algumas
pessoas queridas. Por outro lado, caminhando junto, e auxiliando na difícil tarefa de
conclusão dessa fase estiveram muitas outras, por isso me soa estranha a afirmação de que a
escrita da tese é uma atividade solitária. Penso exatamente o contrário, em nenhum momento
estive sozinha, sempre havia alguém ocupando um espaço e auxiliando em algum setor. Ainda
bem, minha insegurança ao mesmo tempo em que repele por medo, exige, por necessidade, a
aproximação. No entanto, restringirei a lista de agradecimentos àqueles diretamente
envolvidos com o trabalho e afirmo a certeza de falhar a memória em relação a muitos:
Obrigada,

muitíssimo,

professor-orientador

Marlon

Jeison

Salomon.

A

reconquista da estabilidade após os momentos de desespero, a referência nas incertezas
quanto à direção a tomar e a garantia de estímulo para a pesquisa foram nele buscadas e
encontradas.
Aos professores Cristiano Arrais e Sônia Magalhães pela leitura e observações
apresentadas no exame de qualificação, e a Noé Freire Sandes pelas indicações de leitura
quando esse estudo era ainda pré-projeto.
Muito do tempo e do esforço de trabalho para uma tese se passa nas salas dos
arquivos históricos, por isso agradeço aos profissionais que os representam e que muito me
auxiliaram na pesquisa documental:

No Arquivo Histórico Estadual de Goiás, a Carmem, Sávia e Suely; no Arquivo
da Fundação Cultura Frei Simão Dorvi, a Fátima Cançado; no Instituto de Pesquisa e Estudos
Históricos do Brasil Central, a Euzébio, Antônio e Fabiana; no Arquivo do Gabinete Literário,
a Marcia; e no Arquivo da Igreja Presbiteriana de Catalão, à “Tia” responsável pela secretaria.
Na Biblioteca da Universidade Federal de Goiás, à querida Márcia Calil, que
comigo removeu a poeira dos “papéis velhos” e que foi a intermediária entre mim e os
arquivos das bibliotecas nacionais, além de um espírito super alegre e que me transmitia
enorme confiança e tranquilidade.
Meu agradecimento ao apoio recebido das seguintes instituições, sem o qual esse
trabalho exigiria ainda mais esforço:
À Fundação de Amparo à Pesquisa em Goiás (FAPEG) pelo auxílio financeiro por
meio de bolsa de pesquisa e à Universidade Estadual de Goiás (UEG) pela licença de
qualificação.
E como se esquecer daqueles que foram o suporte emocional, especialmente para
alguém que passou a metade desse período com hormônios explodindo, e que entre as
infinitas mamadas da madrugada se questionava, como? Foi o apoio familiar incondicional a
resposta para essa questão.
À família, ressalto meu agradecimento às mulheres que aprenderam, apreenderam
e empreenderam a vida comigo, e através delas à enorme prole que constitui a família Silva:
Maria, Lindaura, Margarete, Marinalva, Marisete, Cristiana e Andréia, “as sete mulheres”.
Quem diria que dos sonhos ditados quando sentadas num cabo de enxada, muitos, hoje,
seriam realidade, que das idas à biblioteca para fugir do trabalho na roça se traçava um futuro
profissional e pessoal. Sete mulheres, sete mundos diversos, cujos traços comuns são respeito
e humildade, e que mais que irmãs foram grande parte do meu alicerce.
A Myriam Leroux, minha sogra, que se inquietou constantemente com minhas
condições de trabalho e se seu(s) “raio(s) de sol” me daria(m) tempo para os estudos.
Por fim, agradeço a Christophe e Taina Silva-Cromer. Christophe, além de super
marido, foi quem me impulsionou a iniciar essa aventura e não me deixou sozinha e sem
apoio nenhum segundo. Como marido suportou o estresse de quatro anos de doutorado,

intercalados por uma gravidez e maternidade, com calma, paciência e bom humor. Ele foi
incentivador, leitor e corretor de todas as horas e de todos os erros: da revisão gramatical à
tradução; da organização do tempo ao exercício da disciplina. A Taina porque padeceu, ainda
na barriga, horas intermináveis sentada em frente ao computador e fez multiplicar o que havia
de bom em mim. Mais tarde, serelepe, animou com seus olhinhos brilhantes e manhosos os
dias intermináveis de sono e trabalho. Para que ela nunca se enciúme, foi um período de duas
“crias”, no entanto, a segunda, embora de grande importância, significa pouco face a sua
existência. Ela é o grande e melhor presente da vida.

RESUMO

Esta tese tem como objetivo principal analisar o processo de construção da lepra
em Goiás. Para tanto, busca, por meio das análises dos discursos médicos e políticos
produzidos no período entre 1830 a 1962, observar as transformações referentes ao modo de
pensar e expressar o problema e os elementos relativos ao poder e ao saber que constroem a
doença como problema médico-político. Os principais documentos utilizados nessa análise
são os relatórios de médicos-viajantes, revistas médicas goianas, relatórios dos governos
provinciais/estaduais e jornais locais. A hipótese defendida é que ocorre em Goiás, na década
de 1920, uma transformação na forma de conceber a doença. A morfeia, que no século XIX
era vista como possivelmente curável e cujos doentes conviviam nos espaços urbanos com os
sadios, dá lugar à lepra, uma doença contagiosa, que se expandia pelos espaços pobres e “sem
civilização”, e que exigia ações do Estado para sua contenção. Esta transformação se faz
contextualizada no aumento do interesse pelo espaço do interior do Brasil e na disputa
discursiva com respeito à mudança da capital federal para Goiás. Os discursos construídos em
torno desta questão apresentam um espaço e uma população caracterizados pela doença e pela
ausência do poder público. Assim, os governos, sem condições para assumir a política
sanitária de assistência médica aos doentes, nas décadas de 1920 e 1930, deixam esse papel
para as instituições filantrópicas, sendo que no final da década de 1930 e na década de 1940
ele é apropriado pelo Estado, que centraliza a política de profilaxia e a relaciona fortemente
com o projeto de construção da nova capital estadual. Para os médicos, a luta pela hegemonia
sobre o problema serve como mote para o fortalecimento da classe e para sua projeção no
campo da política, na defesa do progresso regional.

Palavras-Chave: história da saúde e das doenças, discursos médicos, lepra, isolamento,
Goiás.

RÉSUMÉ

Le principal objectif de cette thèse est d’analyser le processus de construction de
la lèpre dans l’Etat de Goiás, au Brésil. Pour ce faire, on a cherché, par l’analyse des discours
médicaux et politiques produits pendant la période comprise entre 1830 et 1962, à observer
les transformations de la façon de penser et d’exprimer le problème, et les éléments relatifs au
pouvoir et au savoir qui construisent la maladie comme problème médico-politique. Les
principaux documents utilisés dans cette analyse se composent de rapports médicaux, de
revues médicales de Goiás, de rapports gouvernementaux des Provinces/Etats, et de journaux
locaux. L’hypothèse défendue est que la manière de concevoir la maladie analysée s’est
transformée à Goiás dans les années 1920. La morphée, qui était vue, au XIX e siècle, comme
possiblement curable et dont les malades coexistaient avec les sains dans les espaces urbains,
a donné place à la lèpre, maladie contagieuse qui se propage sur les espaces pauvres et “sans
civilisation” de l’Etat, et qui exigeait que des actions soient entreprises pour la contenir. Cette
transformation a lieu dans un contexte de croissance de l’intérêt porté à l’espace de l’intérieur
du Brésil et à un moment de dispute discursive au sujet du transfert de la capitale fédérale de
Rio de Janeiro à Goiás. Les discours construits autour de cette question présentaient un espace
et une population caractérisés par la maladie et par l’absence du pouvoir public. Ainsi, les
gouvernements, sans moyens d’assumer la politique sanitaire d’assistance médicale aux
malades dans les années 1920 et 1930, laissent ce rôle aux institutions philanthropiques ; alors
qu’à la fin des années 1930 et pendant les années 1940, l’Etat se l’approprie et centralise la
politique de prophylaxie qu’il rapproche fortement du projet de construction de la nouvelle
capitale de l’Etat de Goiás. Pour les médecins, la lutte pour l’hégémonie sur le problème sert
de mot d’ordre pour le renforcement de la classe et pour sa projection sur la scène politique,
dans le cadre de la défense du progrès régional.

Mots-Clés : histoire de la santé et des maladies, discours médicaux, lèpre, isolement, Goiás.

ABSTRACT

This thesis aims at analyzing the process of construction of Leprosy in the Goiás.
It seeks to observe the changes referring to the ways of thinking and of expressing the
problem, as well as the factors related to power and knowledge, which constructs a disease as
a medical-political problem, through the analyzes of the medical and political discourses
produced over the period between 1830-1962. The main documents used for the analysis were
the reports of general practicioners, medical magazines from Goiás, reports from the local and
state government and local newspapers as well. The hypothesis is that in Goiás, in the 1920’s,
there was a change in the way the disease was conceived. The morphea, which in the
nineteenth century, was seen as a possibly curable disease and whose patients lived in urban
areas together with the healthy individuous, gave place to leprosy, a contagious disease, that
spread over the poor and uncivilization areas, which demanded state measures in order to
control it. This change becomes contextualized in the increased interest in the countryside of
Brazil and in the discursive dispute with respect to moving the Federal capital to Goiás. The
discourse constructed around of this issue represents a space and a population characterized
by the disease and the absence of the State power. Thus, the government, without conditions
to undertake the sanitary policy for patients ‘medical care, in the 1920’s and in the 1930’s,
allowed the phylantropic institutions to take care of it, though it was later taken over by the
State at the end of the 1930’s and the 1940’s, which centralized the prophylaxis policy and
strongly relates to the construction project of the new State capital. For the doctors, the
struggle for hegemony over the issue serves as a motto for the strengthening of the class and
their projections in the field of politics, in the defence of regional progress.

Keywords: history of health and disease, medical discourses, leprosy, isolation, Goiás.
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INTRODUÇÃO

De 1830 a 1962, um período de mais de um século, a lepra não pode ser pensada
como um objeto homogêneo. Talvez fosse melhor dizer que a “doença”: morfeia, lepra, mal
de lázaro, elefantíase dos gregos, mal de Hansen, esteve em constante movimento. Nem
mesmo posso elaborar etapas distintas para pensá-la, ou um marco referencial ao qual me
deter, já que nesse período que analiso, a sua concepção passa por um largo processo de
transformação. Quanto às delimitações, poderia pensar em 1839 e a escrita de um estudo
sobre a possibilidade de cura da doença nas águas quentes das fontes de Goiás; na década de
1870 e a definição do seu agente etiológico nos estudos de Amauer Hansen; talvez na década
de 1920 e a construção de política, legislação e um modelo institucional para ataque ao
problema no Brasil; nas décadas de 1920 e 1930 e o estabelecimento de discursos construtores
da lepra como um problema sócio-político em Goiás, juntamente com a construção de
instituições de assistência aos doentes e de legislação normalizadora da doença; no
estabelecimento de uma medicação, considerada segura na década de 1940, ou por fim, no
encaminhamento para um tratamento desinstitucionalizado na década de 1960.
Meu objetivo é problematizar esses trânsitos, no nível da doença, como
anteriormente comentado. Penso, no nível das práticas, a exclusão, a segregação, o isolamento
e a convivência; quanto à ação médica, a cura, a prevenção e a profilaxia; quanto às
instituições, o aparecimento dos abrigos, dos leprosários, dos sanatórios, dos hospitais
colônias; enquanto política de assistência, a caridade, a filantropia e a saúde pública. Portanto,
centralmente o que essa tese problematiza é como essas transformações emergem no interior
do problema e se constituem através dos discursos médico e político, especificamente em
Goiás. Por isso a opção por esse amplo período temporal que me permite pensar os
deslocamentos em relação a construção dessas concepções. E, à medida que a pesquisa foi
sendo desenvolvida, essas demarcações foram aparecendo e expondo as rupturas inerentes ao
tema. 2

2

MACHADO, Roberto; LOUREIRO, Angela; LUZ, Rogerio e MURICY, Katia. Danação da Norma: Medicina
Social e constituição da psiquiatria no Brasil. – Rio de Janeiro: Edições Graal, 1978, p. 18.
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A elaboração dessa tese nasce de uma contradição: o crescente interesse pelo tema
e a inexistência de estudos históricos sobre a lepra em Goiás. A história da lepra, como
problema, insere-se no quadro da história da saúde e das doenças, um campo cuja
consolidação pode ser facilmente notada.3 Desde o início do século XX, o tema tem atraído o
interesse de historiadores, médicos, memorialistas, geógrafos, sociólogos etc., caracterizandose por seu caráter de interdisciplinaridade e pela variação temática. São abordados diversos
ângulos, enfatizando questões tais como: a política institucional, as políticas de profilaxia e
combate à doença, o isolamento dos doentes, a memória dos atingidos pela política de
segregação e a vivência da experiência da doença e do isolamento.
As possíveis explicações para o interesse pela história da lepra estão relacionadas à
amplitude e à importância conquistadas pelo programa político de seu combate durante o
século XX. Essa política gerou uma extensa produção discursiva, envolveu parte da
intelectualidade médica nas pesquisas, implicou as instituições criadas e os indivíduos
atingidos direta e indiretamente. Assim, levantaram-se questionamentos socioculturais acerca
da sua compreensão, valorizando o seu estudo no meio médico, histórico e sociológico. Esses
elementos reforçam a premissa de que a morfeia/lepra/hanseníase não é apenas um fato
biológico4 ou entidade patológica. 5 Ela constitui-se socialmente com base em discursos que
sobre ela estabelecem práticas e saberes.
No entanto, em contraposição ao interesse pelo estudo nacionalmente, em Goiás
são poucos os trabalhos no campo das ciências sociais voltados para a análise da história da
saúde e das doenças, e quase inexistentes sobre a lepra. Atualmente, pesquisadores da área da
saúde (enfermagem e medicina) têm demonstrado interesse pelo conhecimento histórico e
3

A produção tem sido reforçada pela criação de uma pós-graduação voltada especificamente para o tema na
Fiocruz e pode ser vista na publicação da revista História, Ciência e Saúde - Manguinhos, nos simpósios
temáticos relacionados na Anpuh, nos grupos de estudos existentes, no número de dissertações e teses defendidas
no país, e nos eventos acadêmicos voltados exclusivamente para essa temática. EUGÊNIO, Alisson. Esboço
historiográfico e indicações de fontes documentais para o estudo da história da medicina, da saúde e da doença
no Brasil oitocentista. Revista Temporalidades, v. 3, n. 2, ago.-dez. 2011.
4
Biologicamente, a hanseníase/lepra/morfeia é uma “doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção
causada pelo Mycobacterium leprae”. Embora o bacilo tenha alta capacidade infectante, poucos são os
indivíduos que adoecem, pois para tanto exigem-se outras condições, como as características intrínsecas
individuais e o grau de endemicidade do meio. Acredita-se que o domicílio seja o principal espaço de
transmissão da doença, mas ainda são muitas as lacunas que cercam o conhecimento sobre a sua
transmissibilidade. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Hanseníase. Portal da saúde. Disponível em:
<portal.saude.gov.br>. Acesso em: 15 de dez. 2011.
5
MACIEL, Laurinda Rosa. A solução de um mal que é um flagelo: notas históricas sobre a hanseníase no Brasil
no século XX. In: NASCIMENTO, Dilene Raimundo; CARVALHO, Diana Maul (Org.). Uma história
brasileira das doenças. Brasília: Paralelo 15, 2004, p. 125.
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social da enfermidade. Eles abordam em seus estudos o preconceito em torno das políticas
antilepróticas, que atingiam também pessoas sadias como os internos de preventórios;6 o peso
do desconhecimento da patologia da doença e do medo construído em torno dela em relação
ao descaso com o tratamento. 7 No campo da história, Rúbia Meza analisa os elementos
especificamente locais, como a alta ocorrência da enfermidade em Jataí, explicada pela boa
convivência entre doentes e sãos na cidade, considerada um refúgio pelos leprosos, nas
décadas de 1940 a 1960.8 Havia uma discrepância entre o tratamento recebido no asilo local e
o modelo sanitário estabelecido que parecia incomodar parte do corpo médico.9
A força do discurso médico segregador parece ter sido a norma em Goiás, ajudado
no processo de controle social pela escola e sua disciplina. Daí alguns estudos afirmarem que
o discurso que distinguia o doente em relação aos sãos, divulgado pelas instituições,
engendrava o autoconceito ao ser absorvido pelos doentes. Dessa forma, na construção de
uma identidade institucionalizada, não era apenas o sentimento advindo dos “outros” que
importava, mas também a expressão de uma autoavaliação negativa que tinha lugar no espaço
da escola.10 Esses elementos auxiliam na explicação da manutenção do isolamento até o final
da década de 1980 e da vida institucionalizada dos egressos da Colônia Santa Marta. Esses
egressos demonstram, em suas falas, que reconstruíram no espaço institucional a experiência
6

Celma Guimarães e Alaíde Ferreira estudam o caso do Preventório Afrânio Azevedo em Goiânia, as condições
de vivência na instituição e as suas transformações. GUIMARÃES, Celma Martins; CRUZ, Alaíde Ferreira da.
Preventório Afrânio de Azevedo de Goiânia: um estudo de assistência prestada aos filhos de hansenianos.
Estudos Goiânia, v. 29, n. 5, pp. 1451-1742, set.-out. 2002.
7
Esses elementos, presentes ainda hoje, explicam o grande número de pessoas que abandonam o tratamento.
PINHO, Lúcia Maria Oliveira; RODRIGUES, Makhell Cardoso; BORGINHO, Raquel Franco. Hanseníase: a
realidade do abandono. Estudos: Vida e Saúde: Revista da Universidade Católica de Goiás, Goiânia: Ed. UCG,
v. 31, n. 8, 2004.
8
Rúbia Marce Meza recorre à entrevista com moradores da cidade e “alguma literatura obtida com profissionais
de saúde da região” para mostrar a fuga dos doentes do Serviço de Profilaxia e o medo do internamento no
Hospital Colônia de Goiânia. Segundo ela, os doentes avaliavam o tratamento oferecido pelo asilo existente na
cidade naquele período como mais humanizado em comparação ao da Colônia Santa Marta em Goiânia. MEZA,
Rúbia Marce de Moraes Ribeiro. A hanseníase na construção da história de um povo. TECNIA: Revista de
Educação Tecnológica da ETFG, Goiânia: ETFG, v. 1, n. 1, jul.- dez. 1996, p. 154. GUIMARÃES, Silvon
Alves; NOVAIS, Sandra Nara da Silva. A história da lepra em Jataí – Goiás (1920-1990). Anais do III
Congresso Internacional de História: História e Diversidade Cultural. Jataí: UFG, 2012.
9
Segundo o memorialista Dorival Mello, um leprologista da região pregava que a solução para o problema da
lepra na cidade seria deixar os doentes morrerem de fome. MELLO, Dorival Carvalho. Jatahy, páginas
esquecidas. Jataí: Sudografica, GO, 2001. Apud GUIMARÃES, Silvon Alves e NOVAIS, Sandra Nara da Silva,
op. cit., 2012.
10
Ivone Garcia Barbosa et. al., estudam a construção da memória e da autoimagem dos internos a partir das
atividades socioeducativas na Escola Santa Marta (construída dentro da Colônia). Por meio da afirmação dos
entrevistados sobre situações vexatórias vivenciadas no cotidiano em relação às outras escolas e estudantes, os
autores afirmam que as tensões existentes nesse ambiente acentuavam a perda de confiança e autoestima.
BARBOSA, Ivone Garcia; ALMEIDA, Renato Barros de. Colônia Santa Marta: História e Memória dos
Hansenianos. Anais do XVIII Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de Educação. 2010. Disponível
em: <anaisdosimposio.fe.ufg.br>. Acesso em: 02 de jul. de 2011.
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do sofrimento físico e existencial, circunscrito aos limites definidos pela política de saúde, em
novas “relações, papéis, diálogos”. 11 Por isso, a insistência em se manterem, até hoje, no
espaço do Hospital de Dermatologia Sanitária (antigo hospital colônia Santa Marta) e a
exigência por direitos e indenização são ações que poderiam ser incluídas na exigência por
visibilidade. Esses indivíduos foram moldados pelos discursos sobre a doença, por eles
constituídos na condição de doentes e deles se utilizam como instrumento de luta política. 12
A doença, entendida como uma construção, mostra a sua especificidade no tempo
e no espaço, e expõe as diferentes maneiras encontradas para seu controle, cuidado e modo de
ser vivenciada. A ela estão atreladas questões sociais, econômicas, políticas e culturais de
fundamental importância para a compreensão histórica. A construção da história das doenças,
como objeto de estudo, ampliou-se ligada a abordagens distintas que responderam à
necessidade que a história tinha de um aumento do seu conhecimento sobre a vida e para uma
compreensão de como as sociedades responderam à presença da enfermidade questionando-a.
Sendo assim, busco mostrar por meio dessa panorâmica das temáticas tratadas nos
estudos existentes em Goiás, sobre a doença e outros problemas a ela relacionados, o pequeno
número e a lacuna no quanto ao tratamento histórico. Ademais, o interesse pelo estudo das
realidades regionais, que se iniciou por São Paulo e Rio de Janeiro, e se estendeu para a
compreensão de diversas localidades no país, tem permitido traçar um quadro mais coerente
da história da lepra no Brasil. Na historiografia tradicional, São Paulo era considerado o
centro difusor de um modelo de política antileprótica, bem como espaço de congregação de
11

Amanda Rodrigues, em seu estudo etnográfico, conclui que o sofrimento físico é reelaborado, reconfigurado
positivamente e expresso por meio do riso e da fofoca cotidianos. No processo de redefinição de significados,
sobressaem-se os sentidos pulsantes da experiência. O mundo dos egressos e suas reconstruções sociais são
permeados pela especificidade de sua vida: adoecimento, perdas do contato familiar e social, limitações da
política sanitária e condição física, mais ainda pelo espírito criativo nascido do sofrimento. O resultado desse
processo constitutivo – a maneira de construir um mundo e um modo de habitá-lo – é expresso nos rearranjos, na
interação e na comunicação interpessoal. FARIA, Amanda Rodrigues. Hanseníase, experiências de sofrimento e
vida cotidiana num ex-leprosário. 2009. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Universidade de Brasília,
2009, p. 45.
12
Eguimar Chaveiro utiliza-se das ferramentas da geografia para trabalhar as narrativas de vida dos egressos da
Colônia Santa Marta em Goiânia, produzindo a partir deles contos que ele caracteriza como instrumento político
de denúncia. Os textos compõem um quadro de memória de sujeitos que estiveram isolados na instituição a
partir de sua construção na década de 1940. Na literatura, se apresenta uma crítica à política implementada,
especialmente no concernente ao esquecimento dos sujeitos atingidos, daí a valorização do testemunho
individual. Ainda, se exprime um posicionamento político, através do reclame pela visibilidade do problema
especialmente no que concerne às permanências: o preconceito, a autossegregação e o desconhecimento
construtor de mitos. A reconstituição do esforço de memória desses indivíduos, apresentada na narrativa, é
permeada pela retórica e sob a forma metafórica da linguagem poética, o que demonstra a intermediação da
visão do próprio autor do texto sobre o processo. CHAVEIRO, Eguimar Felício. A vida é um engenho de
passagens. Goiânia: Deescubra, 2005.
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importantes pesquisadores, de divulgação de pesquisas e de existência das principais
instituições de cuidado; o Rio de Janeiro, por sua vez, se caracterizava por sua condição de
capital federal até a década de 1960 e por sediar instituições de pesquisa, bem como pelas
campanhas sanitárias empreendidas na Primeira República, quando se contemplava, além de
outras doenças, a lepra; as outras realidades regionais eram vistas como resultante do que se
passava nesses dois espaços e como seu reflexo, o que tem sido retrucado. Passo assim à
segunda questão dessa introdução, qual o objeto, os problemas tratados, a metodologia e a
tese defendida.
Essa pesquisa foi realizada com o objetivo central de estudar o processo de
construção histórica da lepra em Goiás, recortando, portanto, nessa análise, o período de 1830
a 1962. Um recorte que considera a afluência de discursos construtores desse objeto e do
arquivo a ele inerente. Busca centralmente indagar como a lepra se constitui localmente
enquanto um problema médico-político. Como resposta a esse problema, considero a tese de
que, a partir da década de 1870, o impacto das pesquisas bacteriológicas e da definição da
lepra como uma doença infectocontagiosa direcionam localmente a construção de enunciados
que transformam a enfermidade e os atingidos por ela em entrave para o desenvolvimento
regional, processo que tem lugar nas décadas de 1910-1920. Esse deslocamento na forma de
tratamento do problema da doença se exprime no contraponto que estabeleço com os
discursos médico e político que haviam definido a morfeia/lepra a partir da década de 30 do
século XIX e que pensavam junto à cura da doença a constituição de uma Instituição de
Caridade para o seu tratamento. Por fim, e já a título de considerações finais, tomo a
concepção de um tratamento preventivo, da cura e da possibilidade de alta e convivência
social dos atingidos pela doença como um problema que se constitui na formação de um novo
objeto na década de 1960. Essa relação de descontinuidade, e as especificidades do discurso
local, indicam o caminho previamente traçado para a compreensão de como esse trabalho foi
desenvolvido.
Acerca da construção do saber sobre a lepra, a divulgação do conhecimento
transformador, por meio de revistas científicas especializadas e voltadas para um grupo social
específico e para o espaço da ciência e da prática médica, é reapropriada e adaptada para uma
linguagem e um discurso que atendiam à ânsia de conhecimento social, transformando,
propondo convenções, estabelecendo normas. Tal conhecimento, quando absorvido, reverbera
em ações cotidianas e em conclusões que muitas vezes fogem do objetivo inicialmente
18

pensado e almejado. Nesse processo, a linguagem médica se populariza e a partir dela se
estabelece um novo discurso. Nesse sentido, “Os discursos não apenas refletem ou
representam entidades e relações sociais, eles as constroem ou as ‘constituem’”. 13 Neste
estudo busco compreender como a emergência de um emaranhado e complexo conjunto de
enunciados transformou a lepra em um problema médico e situou na doença e no doente o
espaço privilegiado de intervenção política e social.
Michel Foucault14 propõe que os começos são sinalizados por meio da atenção.
Demarco, portanto, a partir dessa compreensão o começo da política de exclusão por meio dos
discursos produzidos no período de 1830 a 1880 e que tratam de mostrar o problema da
presença dos doentes nos espaços urbanos de Goiás, de cobrar a construção de abrigos, e que
estabelecem uma legislação relativa ao problema da doença, da purificação dos espaços e da
assistência aos doentes. Observo a construção da segregação pela atenção dada ao longo das
últimas décadas do século XIX à construção científica da lepra como enfermidade, processo
que se prolonga pelas três primeiras décadas do século XX, e que faz emergir a necessidade
de se pensar a constituição de espaços médica e arquitetonicamente pensados, tanto para a
contenção da doença, quanto para o isolamento e disciplinamento do doente incurável e
contagioso. Por fim, como o isolamento é problematizado quando a cura, as fugas e o alto
custo de sua manutenção se apresentam.
É dentro dessa concepção de discurso, e por meio do método que prevê sua
análise, que penso o processo de construção da lepra em Goiás, tomando como baliza o
estabelecimento de estratégias de exercício de poder sobre os indivíduos, de estabelecimento
de normas, de construção de instituições e de intervenção no cotidiano social por meio do
poder médico e político. Em contrapartida ao processo de construção científica do problema
dessa enfermidade, observo a reação social à presença do doente, a retomada do discurso
médico em meio popular e o estabelecimento de um jogo de poder em torno dessa
problemática. Para tanto, estabeleço um quadro de agrupamento dos discursos produzidos e
divulgados sobre o tema e o divido em grupos que permitem caracterizar uma estratégia
discursiva e um momento específico no processo de constituição da história da enfermidade.
Cada grupo de enunciados será analisado em um capítulo específico, que também me permite
13

FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Brasília: Ed. UnB, 2001; FAIRCLOUGH, Norman.
Discurso e mudança social. São Paulo: Contexto, 2008, p. 22.
14
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de
dezembro de 1970. São Paulo: Ed. Loyola, 2009.
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indicar fronteiras temporais, um pouco imprecisas, relativas à sua validade e condições de
construção.15
Penso que a construção histórica da lepra em Goiás, no período estudado, é
marcada pelo processo de estruturação de um conjunto discursivo que pode ser dividido em
três grupos. No primeiro grupo estão os enunciados que precedem ao processo de
medicalização da sociedade, formados por análises dissimétricas sobre a enfermidade.
Incluem-se, nesse quadro, relatórios de médicos 16 e documentos do Estado 17 referentes a
ações de cunho político-social. Esses enunciados estão situados no século XIX, mais
precisamente entre os anos 30 e 80 daquele século, e condicionam o processo de construção
sociocultural da doença. Direcionando a leitura desses documentos e dando o suporte teórico
competente para sua interpretação, recorro à definição de população flutuante, 18 para
caracterizar o conjunto no qual se inseria a população atingida pela doença. Acrescento ainda
que compreendo, por meio da nosopolítica, a intervenção sobre o espaço urbano e controle
social de sua população. 19 Este conceito é importante ferramenta para o entendimento do
significado das ações de elaboração de regulamento, de práticas caritativas, da construção de
abrigos e da manutenção material dos doentes. A questão que proponho responder é a que tipo
de problema essas ações referentes à enfermidade e ao enfermo e os discursos que o
constroem estão vinculados.
Percebo, por meio da análise desse conjunto documental, a estruturação de
políticas de purificação dos espaços habitados, de destruição de focos de doenças, de demanda
de instituições sociais por parte da administração e população local e de segurança da
população por meio do povoamento do território. Um complexo desordenado de ações que
expunham a definição do conceito de política, bem como a identificação da doença e do
doente num quadro formado por outras categorias de desclassificados sociais. A lepra/morfeia

15

FAIRCLOUGH, Norman, op. cit., 2001, 2008.
FÓGGIA, Vicente Moretti. Agoas Thermaes (Caldas) da Província de Goyaz e seos maravilhosos effeitos para
a cura da Morphea e outras enfermidades rebeldes de pelle. In: SOUZA ARAÚJO, Heráclides Cesar de. História
da lepra no Brasil: períodos Colonial e Monárquico (1500-1889). v. I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1946,
p. 350; DE-SIMONI, Luiz Vicente. Relatório sobre duas memórias do Sr. João Maurício Faivre, uma sobre as
águas termais de Caldas Novas na província de Goiás, e outra sobre a morféia; lido na sessão geral da Academia
Imperial de Medicina em 10 de abril de 1845. In: SOUZA ARAÚJO, Heráclides Cesar de, op. cit., 1946, p. 389.
17
Os Relatórios dos Presidentes da Província de Goiás consultados são aqueles divulgados pela Coleção
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DONZELOT, Jacques. A polícia das famílias. 2. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1986.
19
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979; MACHADO, Roberto et al,
op. cit., 1978.
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era pensada enquanto problema político e construída dentro das mesmas manifestações que
constituíam a região como espaço da decadência, do atraso, da pobreza e da preguiça. Os
leprosos representavam a imagem cotidiana da morte causando medo e insegurança, a
resposta, a esse problema através da exclusão e assistência religiosa, se fazia ainda
exprimindo um processo de classificação de doentes, pobres e vadios.
No segundo grupo estão aqueles discursos definidores da doença no quadro
científico da bacteriologia e portadores de uma retórica que buscava o convencimento da
necessidade de implantação das ações contra a lepra no estado. O que se observa é a
constituição do problema da doença, a construção do medo e a divulgação de mitos
justificadores do imperativo da edificação de instituições para o cuidado com o doente e,
consequentemente, o seu isolamento, prática necessária segundo esse enunciado para a
contenção do contágio. Constituiu-se por meio desses escritos um corpo documental
composto por relatórios de médicos-viajantes,20 textos memorialísticos,21 recortes de jornais22
e documentos oficiais como o “Regulamento de Saúde Pública”.23 Ali se mostram tanto ações
privadas de instituições filantrópicas que se inseriam na realidade local e que mostravam para
a população da região a necessidade de contenção do problema da doença quanto o
estabelecimento de um discurso exigindo do Estado a intervenção e centralização das decisões
inerentes ao problema. É nesse processo que emerge o problema da medicalização do
leprosário. Dessa forma, buscamos perceber como os enunciados médico e político e o poder
médico estabelecem um novo conceito relativo à doença e ao doente?
Esses discursos estavam inseridos na luta pela mudança da capital federal para
Goiás. Portanto, incentivaram debates que fizeram parte de vários artigos jornalísticos e foram
o principal objetivo da criação de uma revista local. 24 A construção de instituições inseriu-se
no projeto de conquista religiosa empreendida por missões protestantes ou na organização de
20

CRULS, Luiz. Relatório Cruls: Relatório da Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil. – Brasília:
Senado Federal, Conselho Editorial, 2003; NEIVA, Arthur; PENNA, Belisário. Viajem Científica pelo Norte da
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<www.scielo.br>. Acesso em: 16 out. 2012. Ainda o relatório produzido pelo deputado federal por Goiás:
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21
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23
O Regulamento de Saúde criado na década de 1930 era a resposta legal ao novo projeto sanitário posto em
prática em nível federal e refletido em Goiás no Governo Pedro Ludovico Teixeira.
24
Revista A Informação Goyana.
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campanhas de doação para construção de um novo estabelecimento de caridade, o que
intensificou o conhecimento e o medo em relação ao risco de contágio da doença. Nessa
análise, percebo os escritos propostos por revistas médicas especializadas como parte de um
processo de construção da estrutura social e concomitantemente da sua reconstrução, como
objeto de transformação social. Nos textos divulgados pelos meios de informação de acesso
mais amplo e linguagem comum, como jornais, livros e artigos memorialísticos, popularizamse as normas e convenções estabelecidas nos espaços reservados do saber (as academias e
associações médicas). Nesse ponto, esses discursos e linguagem empregados servem mais
diretamente à função de observação das transformações sociais, ou mesmo de incentivadores
dessas, quando absorvidos e empregados amplamente por diversos grupos sociais. 25 Não por
acaso, na década de 1920, uma ampla gama da sociedade alcançava um enunciado
inaugurador do problema da lepra moderna no estado, fosse por meio da divulgação da prática
filantrópica (presente em Catalão, Anápolis e na Ilha do Bananal), pelo apelo religioso à
participação popular, pela exigência de apoio político da administração à campanha pela
construção do leprosário da cidade de Goiás, pela participação de médicos na prática e na
formação de novos técnicos, pela divulgação jornalística dos vários artigos produzidos
localmente ou reeditados de instituições ou meios de comunicação nacionais, pela instituição
de nova legislação médica (Regulamento de Sáude Pública de 1932), pela readequação das
exigências para frequentação escolar etc.
O terceiro grupo compreende uma miscelânea de textos jornalísticos e médicos, e
podem ser ainda subdivididos em duas partes. Na primeira, constituída especialmente por
análises médicas e políticas sobre a questão em Goiás, encontram-se a Revista Educação e
Saúde, a Revista Arquivos de Saúde Pública26 e a revista Oeste; às quais se ajuntam diversos
artigos divulgados pelo Correio Oficial do governo de Goiás e o Boletim de Lepra do Serviço
Nacional de Lepra. 27 Nesse momento da produção discursiva, o que se observa é uma análise
positiva da construção das instituições médicas antilepróticas, reforçando seu caráter moderno
e humanitário. A ação médica em relação à doença é avaliada como esforço de constituição de
um melhor espaço de vivência tanto para os sadios quanto para os doentes, esquadrinhando-o
e organizando-o, para a definição do lugar que cada grupo deveria ocupar. Nesse sentido,
25
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utilizo como ferramenta teórica para a análise desse processo de constituição da política
médica antileprótica o conceito de poder disciplinar.
A primeira parte desse terceiro grupo, que se refere ao período de 1937 a 1962,
entabula-se uma intensa prática política discursiva em torno da lepra, que se popularizava por
meio de ações institucionais, de cursos de formação de técnicos, de campanha de
popularização da informação (mostras, exposições, palestras escolares, semana da lepra, etc.).
Nesse período, a edificação da Colônia Santa Marta inserida no projeto de
construção da nova capital estadual exprime o processo de constituição do saber-poder
médico sobre o cotidiano. Tanto a nova capital quanto o estabelecimento antileprótico
definido como cidade-leprosário respondem ao desejo de disciplinamento social a partir de
uma

arquitetura

medicamente

pensada

e

de

um

esquadrinhamento

estratégico.

Concomitantemente a esse processo se observava uma hegemonia do poder médico local,
excetuando, é claro, as estatísticas de fuga da Colônia Santa Marta, que exprimem parte do
jogo de poder, e seu questionamento, no âmbito das instituições. Nesse quadro utilizo análises
referentes a discursos inerentes aos espaços de poder médico e político. São jornais, diários
oficiais, propaganda institucional, que expõem a imagem construída e propagandeada da
instituição, Colônia Santa Marta, como lugar apropriado e da cidade, Goiânia, recortada de
acordo com seus ocupantes. Noto como o jogo de imposição do saber e poder médicos se
insere no cotidiano e engendra uma prática normalizadora, e busco nos números do
movimento hospitalar a reação dos internos à colônia, expondo um embate com esse poder.
A segunda parte do terceiro grupo representa uma análise a posteriori do período
estudado. Nela analiso a Revista Arquivos de Saúde Pública e a Revista Goiana de Medicina,
somadas ainda a artigos relativos à leprologia e ao leprosário em Goiás, contidos nas revistas
Arquivos Mineiros de Leprologia e Revista Brasileira de Leprologia.28 Pelo lado médico, a
construção de uma releitura explicativa, onde se expõe a retórica da vitória sobre a doença e a
opção pela reinserção do doente no mundo social. Nos jornais, constroem-se as denúncias,
bem como a informação sobre as transformações discutidas em relação à política
28

Com o início da publicação da Revista Goiana de Medicina e extinção da Revista Arquivos de Saúde Pública
em 1954, desaparecem os artigos e informações sobre a lepra. Nesse período as informações que se pode
recolher sobre a doença são aquelas divulgadas pelos jornais que circulam na capital. Após anos de silêncio, o
número oito da Revista Goiana de Medicina de 1962, (p.39) divulga o texto de Martiniano Rossi, no qual o autor
afirma: “tivemos em mente não um trabalho científico, mas sim um relato do que a Campanha Nacional Contra a
Lepra tem aqui realizado”.
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antileprótica.29 Nesse período identificamos uma crise financeira vivida pela instituição e pelo
programa estadual de profilaxia da lepra que exige sua federalização no final da década de
1940. Por outro lado, ocorre uma intensificação da medicalização e da intervenção médica por
meio de pesquisa, de introdução da nova medicação (sulfonas), da possibilidade de cura, de
alta dos pacientes e da centralidade do tratamento no espaço dos dispensários. Essas
discrepâncias discursivas demonstram a condição de construção do discurso médico-político.
Os textos são explicativos e justificadores das ações tomadas. Em um momento de
reconstrução do conhecimento médico e de revisão do modelo médico-assistencial, iniciavase o processo de constituição de um novo objeto médico social: a hanseníase.

29

Essas transformações estão relacionadas ao uso de sulfonas para controle da doença, à discussão sobre o fim
do isolamento e sobre a definição de nova denominação para a doença (hanseníase).
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Capítulo 1
MEDICINA E POLÍTICA DE SAÚDE NA PROVÍNCIA DE GOIÁS (1830-1880)

Durante o período de 1830-1880 em Goiás, os discursos produzidos por médicos,
viajantes e políticos mostram uma preocupação com a higiene dos espaços urbanos e com um
grupo da população atingida pela lepra, morfeia, elefantíase, sífilis e “outras enfermidades
rebeldes da pele”. Para o conhecimento médico, eles precisavam ser excluídos desses espaços
porque contaminavam a atmosfera com os miasmas advindos de suas chagas; para o poder
político, expressavam-se como impedimento para a livre circulação do ar, das pessoas, dos
produtos; para a população, exprimiam o medo da morte e a possibilidade para expressão da
caridade e conquista da salvação.
Conclusivamente, sua exclusão dos espaços respondia a todas essas questões,
sendo que para isso eram construídos leprosários e abrigos nas fronteiras das cidades. Em
momentos em que as epidemias assustavam com o flagelo da morte, tal medida, voltada para
a higiene do espaço e segurança da população, era tomada pela administração, aconselhada
pelo saber médico, simultaneamente a outras como a construção de cemitérios, a vacinação e
intervenção no espaço da cidade. Essas ações mostravam, naquele momento, a elaboração
localmente de duas formas distintas de exercer o poder, aquele suscitado pela lepra e o outro
pela peste; o primeiro intervindo sobre parte da população e o segundo especificamente sobre
o espaço, dentro de um quadro do conhecimento médico miasmático. Esses enunciados
constroem localmente a lepra, inclusa num conjunto formado por outras doenças infecciosas,
e o leproso num grupo de desclassificados sociais, para os quais se respondia por meio da
caridade pública.

1.1 O Conhecimento Médico Regional e a Cura da Morfeia
Em 1839, um estudo desenvolvido pelo médico italiano Vicente Moretti Fóggia,
radicado em Goiás, analisava a cura da morfeia e expunha o reconhecimento médico e
político da enfermidade regionalmente. O médico enviou um relatório versando sobre a
capacidade curativa das águas termais das Caldas de Santa Cruz, ao presidente da Província,
25

que o repassou, no mesmo ano, ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império.
Esse Relatório é inicialmente publicado na Revista Médica Fluminense, um periódico da
Academia Imperial de Medicina.30 Esse artigo é parte do processo de construção da doença,
da instituição para seu cuidado e do discurso e da prática de controle social da população
atingida.
Posteriormente, o mesmo documento será transcrito no livro de Heráclides Cesar
de Souza Araújo, “História da Lepra no Brasil”, onde será caracterizado como parte de um
conjunto de ações interpostas pelos médicos e políticos brasileiros no sentido de conter o
avanço da doença e assistir os doentes.31 Além de Heráclides Cesar de Souza Araújo, apenas
um estudo sobre o desenvolvimento do conhecimento sobre a lepra no Brasil faz menção a
esse documento. Trata-se da pesquisa desenvolvida por Dilma Cabral que tomou-o como o
incentivador de um debate na Academia de Medicina do Rio de Janeiro 32 e como mote para o
exame do pensamento dos seus médicos sobre a enfermidade. Ela considera que o debate
suscitado pelo Relatório resultou na construção de memórias que expuseram o processo de
constituição da lepra como enfermidade específica e sua singularização nos quadros da
medicina brasileira naquele período.33

30

Sua publicação deve-se possivelmente ao debate suscitado na Academia (que levou à produção de duas novas
memórias sobre o tema da cura da lepra), bem como a publicações anteriores abordando tratamentos alternativos
a partir de produtos locais para a doença (como o caju e o veneno de serpentes). Águas termais da Província de
Goiás e seus maravilhosos efeitos para a cura da morfeia e outras enfermidades rebeldes da pele. Revista Médica
Fluminense, Rio de Janeiro, v. 5, n. 9, p. 385-412, dez. 1839.
31
FÓGGIA, Vicente Moretti. Agoas Thermaes (Caldas) da Província de Goyaz e seos maravilhosos effeitos
para a cura da Morphea e outras enfermidades rebeldes de pelle. In: SOUZA ARAÚJO, Heráclides Cesar de,
op. cit., 1946.
32
Diretamente relacionada ao estudo de Vicente Moretti Foggia temos a produção por João Maurício Faivre
(1795-?) de “Analyses des eaux thermales de Caldas Novas – comarca de Santa Cruz, provincie de Goyaz”
(decorrente de viagem feita entre 1842 e 1843 e publicada em 1844), que encaminhou à Académie Royale des
Sciences, de Paris, e ao Ministro do Império do Brasil. O acadêmico Luiz Vicente De-Simoni (1792-1881) foi
convidado para leitura e avaliação do texto de seu colega acadêmico e apresentou um parecer consubstanciado
na pesquisa “Relatório sobre duas memórias do Dr. João Maurício Faivre: uma acerca das águas termais de
Caldas Novas, na província de Goiás e a outra acerca da morféia” (publicada em 1845). FERREIRA, Luiz
Otávio, FONSECA, Maria Rachel Fróes da e EDLER, Flávio Coelho. A Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro no Século XIX: a organização institucional e os modelos de ensino. In DANTES, Maria Amélia M.
(org.) Espaços da Ciência no Brasil: 1800-1930. – Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2001.
Muitos novos estudiosos se dedicaram à compreensão do tema. Segundo Souza-Araújo, até 1860 foram nove
teses defendidas tendo a lepra como objeto central ou como parte do estudo.
33
CABRAL, Dilma Fátima Avellar. A lepra e os novos referenciais da medicina brasileira no final do século
XIX: o Laboratório Bacteriológico dos Lázaros. In: NASCIMENTO, Dilene Raimundo do; CARVALHO, Diana
Maul de e MARQUES, Rita de Cássia (Org.). Uma história brasileira das doenças. v. 2. Rio de Janeiro: Mauad
X, 2006; CABRAL da COSTA, Dilma Fátima Avellar. Entre ideias e ações: medicina, lepra e políticas públicas
de saúde no Brasil (1894-1934). Tese (Doutorado) – Universidade Federal Fluminense, Departamento de
História, Niterói, 2007.
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Acredito que tanto a motivação para a elaboração do Relatório quanto o seu
conteúdo são importantes temas a serem estudados. Moretti Fóggia produz uma pesquisa
original, cujos resultados indicavam a probabilidade de cura ou tratamento da morfeia, e
relaciona essa possibilidade a um lugar específico, daí a importância desse discurso para a
compreensão da construção do problema da salubridade em terras goianas. A fala médica ali
presente está inclusa num jogo de interesses que permite perceber o conhecimento médico
sobre a enfermidade, as condições de sua aplicação e os interesses que uniam médicos e
políticos em torno de um mesmo tema.
O Relatório, ou a Memória, produzido pela comissão médica sob a
responsabilidade de Vicente Moretti Fóggia, é resultado da avaliação das águas termais e seu
efeito curativo sobre a “morfeia e outras enfermidades rebeldes da pele”. Esse documento
construído a pedido de Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, presidente provincial, expõe as
características físico-químicas das águas das fontes térmicas e as terapias utilizadas pelos
doentes que ali habitavam ou permaneciam por um tempo determinado para tratamento. A
observação detalhada e particular dos indivíduos ali tratados (como nome, origem,
enfermidade, sintomas reclamados, modo de terapia utilizada e resultado terapêutico) mostra a
relação individual que se estabelecia entre médico e doente.34
Os objetivos da Comissão eram os seguintes:
Examinar as agoas thermaes, que existem no Municipio de Santa Cruz desta
Província; de fazer a descripção topographica do território, em que ellas se achão; de
formar hum relatório das pessoas enfermas, que existem naquelles lugares, curandose com as ditas agoas, averiguando se são verdadeiramente morpheticas, ou
affectadas de outras enfermidades cutâneas, como também se, as que se dizem
curadas, ou melhoradas, erão, ou não atacadas de Morphêa.35

São três os elementos focados pelo estudo: a compreensão do espaço natural em
relação à capacidade de cura das águas; a identificação específica da doença e a exposição de
uma estatística dos enfermos, ou seja, espaço, população doente e enfermidade são
observados.
No município de Santa Cruz, o médico analisa as Caldas Novas, com treze
nascentes e algumas habitações construídas pelos enfermos e seus familiares; Caldas de
Piratininga com uma lagoa termal e “sete pessoas em curativo”, numa região salubre, mas
34
35

FOUCAULT, Michel. O Nascimento da Clínica. 6ª Ed. – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008(a).
FÓGGIA, Vicente Moretti. In: SOUZA ARAUJO, Heráclides Cesar de, op. cit., 1946, p. 350.
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com escassez de mantimentos que os obrigavam a recorrer à caça, mel e vegetais dos bosques
em “detrimento de sua saúde” e Caldas Velhas, onde havia nove morféticos que aproveitavam
das muitas nascentes de águas termais, mas não dos bons ventos presentes apenas nas duas
anteriores. 36
Sobre as condições para a efetivação de seu estudo, Moretti Fóggia explicava que,
por causa da inundação sofrida pela capital, a Oficina Farmacêutica do Hospital São Pedro de
Alcântara não oferecia “alguns dos meios químicos indispensáveis para fazer uma completa
análise” do material; mas que, com o auxílio de um “Areometro”, havia desenvolvido
experiências e ensaios sobre a temperatura, densidade e propriedades minerais específicas das
águas. O médico conclui que as águas possuíam uma alta carga de oxigênio, podendo ser esse
princípio ativo o responsável pelas curas ou melhoramentos que ele próprio havia observado
nos pacientes presentes nas fontes.
Certo he que as agoas oxygenadas artificiaes tem sido propostas, e usadas
internamente com bom successo nas molestias, que dependem de atonia geral, ou
particular de algum orgão; para reanimar a circulação languente, nas obstrucções,
nos spasmos do estomago &c. O oxygênio foi inspirado com vantagem nas erupções
cutâneas inveteradas com ulceras rebeldes. Eu ignoro se as agoas oxygenadas forão,
ou não applicadas para a elephatiase, porem a difficuldade, e o muito dispendio para
obtel-as em grande quantidade, não só para bebel-as, mas também para largos
banhos, e reiterados por longo tempo tenhão talvez baldado a tentativa.37

A forma de melhor utilizá-las era como bebida e para banhos, e durante um longo
período, auxiliadas por uma boa alimentação e pela permanência dos doentes na região, pois,
só “a Natureza no seo incasavel laboratorio podia fornecer huma quantidade capaz para
experimental-as por dilatado tempo, e sobre hum grande numero de individuos affectados
desta terrivel enfermidade, e talvez benefica as tenha offerecido nas Caldas de Santa Cruz”. 38
Os conhecimentos da química e melhor tecnologia médica poderiam confirmar as suas
considerações:
Os Chimicos da Corte analysando com todos os apparelhos, e reagentes necessarios
as amostras, se bem que pequenas, das referidas agoas thermaes, [...], conhecerão
com toda a exactidão, quaes as materias volateis, quaes as fixas, que constituem as
mencionadas agoas, e as suas proporções, e os Medicos decidirão quaes são entre
ellas as que tem maior influencia, e energia no curativo das molestias, para as quaes
são com sucesso applicadas.39

36

FÓGGIA, Vicente Moretti. In: SOUZA ARAUJO, Heráclides Cesar de, op. cit., 1946, p. 352.
Idem. Ibidem.
38
Idem. Ibidem.
39
Idem. Ibidem.
37
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No Relatório, o médico e o governo provincial, em discurso uníssono,
demandavam a intervenção do poder imperial através da construção de uma Casa de
Misericórdia, o que mostrava a constatação de que “as agoas thermaes de Santa Cruz não são
o antidoto infallivel contra a Elephantiasis, flagello que até o presente zomba da medicina”, 40
mas sua fama justificava-se ante os diversos resultados positivos identificados. Destarte, a
junção entre o poder curativo natural e o conhecimento médico, por via de um regime
dietético conveniente, além da melhoria das condições de aposento e tratamento dos doentes,
faria o melhor aproveitamento do potencial curativo por ele observado. Conclui pela
solicitação ao governo imperial da
[vinda] de pessoas peritas na Arte Medica para verifica-los, e dar-lhes assim o
caracter não duvidoso, e a importância que ellas merecem. Consequencia immediata
será, hum Estabelecimento de Caridade para todos aproveitarem o beneficio, que a
próvida Natureza apresentou nas Caldas de Santa Cruz para tentar o curativo d’huma
hedionda, e terrível molestia, que não respeita idade, sexo, e nem condição [...].41

Diante da imposição do poder centralizador do Império, as regiões expressam
discursos de apego às questões locais, exprimindo o modo como a nação se constituía. 42 O
Império mostrava-se presente, na possibilidade de ofertar mais serviços de saúde por meio da
construção de uma Casa de Misericórdia. David McCreery explana que a economia
provincial, sem grandes incentivos, e sofrendo com a corrupção e contrabando, impedia, por
conseguinte, o investimento tanto em estrutura de desenvolvimento quanto em serviços
básicos. Por meio do modelo burocrático administrativo, existente, encontravam-se fendas
que permitiam mediar os interesses locais, requerendo do poder imperial benesses sociais e
serviços. Dentro dessa racionalidade, atendia-se às demandas por meio de altos investimentos
do governo imperial com rendas captadas fora.43
Esses elementos podem ser percebidos através do interesse do poder executivo
goiano em avaliar e apresentar outras potencialidades naturais. Dois outros exemplos
referentes ao mesmo tema se sucederam em 1842, com a Comissão Médica indicada a estudar
40

FÓGGIA, Vicente Moretti. In: SOUZA ARAUJO, Heráclides Cesar de, op. cit., 1946, p. 352.
Idem, p. 355.
42
ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 5ª ed. São Paulo:
Cortez, 2011, p. 60.
43
David Mccreery explica que essa condição agradava tanto a elite quanto os pobres. Para a elite política,
permitia, dentro da lógica da troca de apoio entre o poder central e o poder local, que mantivesse a autoridade
junto às suas paróquias; para os pobres porque o poder mostrava-se claudicante quando se tratava de interferir
em seu cotidiano, mas forte na defesa da ordem pública e na segurança individual (especialmente no que
concerne a ataques de indígenas e criminosos). MCCREERY, David. Frontier Goiás, 1822-1889. Stanford,
Califórnia: Stanford University Press, 2006.
41
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as águas de Palma, “própria[s] para curar certas enfermidades internas”, 44 e em 1850 com
nova Comissão para analisar as “agoas férreas do Horto”.45
No primeiro exemplo tratava-se de comprovar a afirmação leiga e “dirigir” os
enfermos no seu uso racional, para tanto, Vicente Moretti Fóggia é novamente nomeado pelo
governo provincial como chefe da Comissão de análise. 46 No segundo, o presidente Eduardo
Olimpio Machado, nomeou e encaminhou para a região uma Comissão, composta dos
Doutores Theodoro Rodrigues de Moraes e Francisco Antonio de Azeredo e do Cirurgião Mor
Vicente Moretti Foggia, para examinar a “eficácia [das águas] na cura de algumas
enfermidades freqüentes nesta Capital”. O objetivo era “indicar os melhoramentos, de que são
susceptíveis para produzir seos benéficos resultados”,

47

ou seja, de que maneira a

administração pública com o conselho médico poderia intervir para potencializar as
capacidades naturais de cura.
Na região de Santa Cruz, o uso terapêutico das águas iniciou-se, segundo afirmou
Fóggia, com a sua aplicação para sanar problemas de reumatismo e afecções pulmonares,
passando, no início do século XIX, a servir de esperança aos atacados de morfeia. Consoante
suas afirmações, os primeiros a procurarem aquela fonte foram Francisco de Bastos Nerva,
originário da cidade de Bomfim, em 1818, e Antonio Francisco Machado, em 1832; mas eles
não apresentariam melhoras e teriam morrido em decorrência da doença. No entanto, após o
uso das águas por Victorino Duarte Pinto, que se curaria da lepra e cujo exemplo teria sido
seguido pelo capitão mineiro José Esteves, as águas começaram a atrair um número maior de
morféticos.
A perscrutação dos resultados da aplicação terapêutica das águas foi considerada
por Fóggia como animadora. Do total de trinta e nove pessoas que já não estavam na fonte,
informava o médico, onze “sarárão perfeitamente, sendo 9 morpheticos, 1 dartroso e 1
syphilitico; 17 morpheticos obtiverão considerável melhoramento, 7 regressarão no mesmo
estado em que forão, e 4 morrerão, pelo que pude colligir, de inflamação aguda das vísceras
44

AZEVEDO, Francisco Ferreira dos Santos. Caridade pública. Relatorio que á Assemblea Legislativa de
Goyaz apresentou na sessão ordinaria de 1842 o exmo. vice-presidente da mesma provincia, Francisco Ferreira
dos Santos Azevedo. Goyaz: Typ. Provincial, 1842, p. 7.
45
MACHADO, Eduardo Olimpio. Saúde pública: Agoas Fereas do Horto. Falla que recitou o presidente da
provincia de Goyaz, o doutor Eduardo Olimpio Machado, n'abertura da Assemblea Legislativa da mesma
provincia em o 1º de maio de 1850. Goyaz: Typ. Provincial, 1850, pp. 48-49.
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AZEVEDO, Francisco Ferreira dos Santos, op. cit., 1842, p. 7.
47
MACHADO, Eduardo Olimpio, op. cit., 1850, pp. 48-49.
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abdominaes”. 48 Ele identificava a cura completa de dois morféticos nos setenta e seis que
permaneciam no local e, dentre os demais,
[...] 5 quase sãos (4 morpheticos, e 1 dartroso), 3 morpheticos melhorados
consideravelmente, 25 melhorados sensivelmente; sendo 22 morpheticos, 2
dartrosos, e 1 syphilitico; 16 tinhão obtido poucas melhoras, todos morpheticos, 23
no mesmo estado em que forão – 19 morpheticos, e quatro syphiliticos: advertindo
que 12 destes chegarão em Junho e Julho deste anno: 2 vi morrer de inflamação
aguda dos intestinos.49

Vicente Moretti Fóggia expunha o diagnóstico das condições de saúde de todos os
enfermos comentados em seu relatório, trabalho minucioso que permitia entrever alguns
elementos importantes relacionados à terapia empregada, à sintomatologia, às melhoras diante
do tratamento e às sequelas decorrentes da doença.
Na sua descrição da doença, cabia afirmar que Domingos José Ribeiro estava
“com huma affecção gastro-epatica, acompanhada de extrema debilidade”; já o africano
Pantaleão possuía “chagas de extensão espantosa”, em Pedro Garcial Leal os sintomas
consistiam em “rubor nas faces, sem tuberculos, a cutis lucida, e arida, e alguma diminuição
de sensibilidade das mãos, e pés, no suor pouco, e parcial”; já Silvério Custodio dos Santos
“morphetico com fistulas, e carie, que lhe mutilou alguns dedos, huma grande chaga em huma
perna, feita pelo fogo que a queimou sem que sentisse.” 50 Nas mulheres, o médico apresenta o
caráter específico da doença que levava à “amenorhea” tanto em Jezuina de tal quanto em
Umbelina Maria.51 A descrição da condição de saúde de José Moreira de Castilhos resume o
olhar médico meticuloso:
Insensibilidade externa, geral, cutis constantemente arida, grossa, e d’hum lustro
oleoso despida de pellos; as extremidades inferiores hypertrophiadas, e ulceradas tão
profundamente que lhe ameaçava a queda dos dedos; grande chaga no nariz, voz
rouca, diminução de vista; contracção espasmodica das palpebras; rijeza dos
muscuculos locomotores, e extrema debilidade.52

Quanto à sintomatologia da doença, Moretti Fóggia arrolava o ressecamento, a
aridez, a escamação e a oleosidade da pele, que apresentava ainda manchas esbranquiçadas no
rosto e por todo o corpo, somados à indicação de úlceras e tubérculos pela cútis, falta de
sensibilidade, não percepção da sudorese e queda dos pelos. Antonio Dias apresentava a
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FÓGGIA, Vicente Moretti. In: SOUZA ARAUJO, Heráclides Cesar de, op. cit., 1946, p. 352.
Idem, p. 353.
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Idem, pp. 355-359.
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“cútis denegrida, lustrosa, e secca, com pouca sensibilidade”; Victorino Duarte Pinto “quando
entrou no uso dos banhos, (...), tinha chagas em todo o corpo, a cutis lustrosa, e insensivel,
com falta de transpiração, tuberculos no rosto, nariz disforme, e chagado, cegueira quasi total,
e dessecamento nas extremidades”; Alexandre Rodrigues Godinho apresentava “diminuição
da sensibilidade nos pés, e mãos”; hum Africano apresentava “falta total de suor, tuberculos,
orelhas enormes...”; no caso de Vicente Bernardes Freitas “grandes tuberculos lhe cubrirão o
corpo, especialmente o rosto, e as orelhas; a cutis lustrosa, secca, insensivel, e sem pello;
tinha chagas nas extremidades com inchação, e huma languidez geral.” 53
Além do exame e da explanação dos sinais da doença, Vicente Moretti Fóggia
enumerava, na sequência, as sequelas como: mutilação dos pés, rigidez dos músculos
locomotores, faces inchadas, nariz disforme ou chagado, alteração da voz, perda da visão,
contração espasmódica das pálpebras, obstrução do fígado, amenorreia, herpes, hipertrofia das
extremidades, afecções de erisipela periódica e constipação de ventre. Como anteriormente
exposto, a Vicente Bernardes restava apenas “o rubor das faces, e a cutis ainda lustrosa”. A
doença havia deixado Francisco “com alejão”; a Silvério Custodio dos Santos restavam dedos
mutilados e manchas na cutis; Victorino Duarte Pinto ficara “com a mão esquerda aleijada, e
o nariz defeituoso”; o estado de D. Venancia era bom, com exceção de “cicatrizes” e “algum
rubor na face”; Apolinária “ficou sã, restando unicamente algumas manchas”; finalmente
ficara Silveria com “aleijão das mãos”.54
Na expressão do olhar do médico, percebe-se a objetividade por meio de um
retorno à percepção. Eram as coisas concretas vistas em um processo, em que, através do
olhar, o espaço da experiência e o espaço do empírico se identificam e se dão a conhecer,
expondo à luz o verdadeiro conhecimento sobre o concreto. Nessa perspectiva “ver era
perceber”. 55 Três elementos se mostram no discurso exposto por Vicente Moretti Fóggia: a
valorização do método terapêutico empregado com bons resultados; a indicação da
necessidade de racionalização do uso das águas; a cobrança da construção de uma instituição
para desenvolvimento da ação médico-curativa oficial.
A ação benéfica das águas sobre a doença é atestada pelas observações feitas pelo
médico do restabelecimento de vários leprosos. Em Pantaleão, as “expantosas” chagas
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achavam-se “quasi cicatrizadas” e a transpiração e sensibilidade eram retomadas; o mesmo
ocorria com Silvério Custodio dos Santos e Venancio Ferreira de Moraes; D. Maria de
Cancergo obteve a “diminuição do volume do rosto”, sensibilidade e suor; em Antonio
Machado, “os tuberculos do rosto diminuirão”; Zeferino Augusto de Paula tinha restabelecida
a vista, o suor e a sensibilidade; D. Ubelina Maria, além da vista e da cicatrização dos
tubérculos, “foi menstruada, desappareceo a obstrucção”; assim como Jezuina que, além de
menstruada, era “regular nas digestões alvinas, a voz quasi natural, a cutis em bom estado, as
extremidades mais sensiveis, e os tubérculos desvanecerão, com os cauterios, o suor vai
apparecendo, e se acha livre de erysipela”. A combinação entre o uso das águas e a
cauterização das chagas resultava, segundo o médico, em bons resultados.
Com relação à valorização do método terapêutico, afirmava que os enfermos
aplicavam “[...] com optimo successo os cautérios de fogo sobre os tuberculos, que reeiterão
conforme as circunstancias, sendo ordinariamente insensíveis à primeira applicação”.56 Dos
doentes citados na anamnese, aqueles que tinham se curado, ou apresentado melhoras, haviam
utilizado daquela prática. O médico repetia proposições exemplificadoras do bom resultado,
como o de João, que “está melhor [...] usou dos cautérios de fogo”; ou de Zeferino, que “em
poucos meses adquirio melhoras sensíveis [...] usou dos cautérios”; ainda José, em quem
“suppurarão os tubérculos, formando grandes ulceras, que presentemente achão-se
cicatrizadas [...] cauterizou os tubérculos”; somam-se Umbelina Maria e Delfina Mathilde de
Souza, para as quais a prática, teve a vantagem do restabelecimento das chagas. 57 Esses
exemplos de bons resultados repetiam a terapêutica inicialmente empregada por um indígena
morfético originário de Cuiabá, que “cahindo em huma fogueira, e nella queimando-se a
inteira superfície do corpo, vio-se perfeitamente são, quando cicatrizarão as chagas, que o
fogo tinha causado”.58
Em outros, os resultados não eram tão positivos, mas, justificava, “há molestias
que frustão às vezes o effeito dos remedios mais energicos, usados com vantagem em casos
idênticos”. 59 Mesmo nesses casos, era preciso que se observasse as peculiaridades, D.
Flauzina Candida “Nos primeiros tempos obteve muito melhoramento, porem tendo tomado
remedios mercuriaes, julgando acelerar assim o seo restabelecimento tornou ao seu primeiro
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estado”. 60 Em Vicente Ferreira, nenhuma melhora foi observada “excepto achar-se mais
robusto”; 61 em José Francisco da Silva “no começo (...) diminuiu o symptoma da
sensibilidade, porem agora tornou ao primeiro estado, e dá por causa deste inconveniente
huma chuva, que apanhou”.62
No quadro geral da terapia ali praticada, Vicente Moretti afirmava serem comuns
os banhos e a aplicação dos vapores expelidos para exercitar a transpiração, o uso das águas
como bebida, bem como o comum emprego da cauterização com fogo sobre os tubérculos. 63
Se à escrava Lucinda havia bastado “trinta banhos” para que fossem produzidas melhoras
sensíveis, o africano Antonio Tiago fazia uso continuado dos banhos havia seis meses.64 No
quadro de cura e recuperação, no Relatório de Fóggia são citados a cicatrização da pele, a
retomada da visão, o restabelecimento da voz e o aparecimento do suor (parcial ou gradual):
“em alguns, o melhoramento he precedido de hum herpes escamozo, ou furfuraceo, que se
manifesta sobre as partes insensíveis, declarando-se depois, pouco a pouco, perdida a
sensibilidade e o crescimento dos pellos”. Em Caldas Velhas, o médico asseverava ter se
surpreendido com o restabelecimento do morfético Vicente Bernardes Freitas.
Para o médico importava valorizar não apenas o uso das águas, mas a
racionalização desse uso. Comenta o caso de Antonio, que “hum anno há que usa das agoas,
com pouco melhoramento”, ou de Gabriel, que “usa dos banhos desde 1838 com algum
proveito, porem se acha muito defeituoso”, ou ainda de José, que “acha-se nas Caldas Novas
desde Setembro de 1838, e o único indicio de melhoramento he suarem as extremidades”. 65
Como dar sentido àquele uso? O médico responde ao afirmar o que:
Me persuado porem, que a ministração das referidas agoas seria coroada de
resultados mais prontos, e o numero dos felizes mais avultado se fosse acompanhada
d’hum regimen dietético conveniente, e o aposento dos enfermos, a cama, e
vestuário fossem idôneos à moléstia, e ao tratamento, que se lhe aplica. Estas
vantagens são desconhecidas por alguns, impossíveis a muitos pela indigência,
dificultosa à maior parte dos enfermos pela falta de viveres, de comodidades, e de
pessoas instruídas, que os dirijão neste importante ramo do seu curativo.66
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O sentido da prática se fazia no hospital, na sua fala definido como um espaço
onde os doentes seriam melhor alimentados, acomodados, vestidos e curados por “pessoas
instruídas”.
A noção de cura tem seu sentido estabelecido na era clássica através da
substituição da de panaceia. A contradição entre esses dois conceitos se apresenta num
elemento simples, enquanto a panaceia destrói “toda doença”, “todos os efeitos de toda
doença possível”; por meio da cura o médico suprime “toda a doença”, isso quer dizer “o
conjunto daquilo que existe na doença determinante e determinada”. 67 Por isso não é por
acaso que observamos que em seu estudo Moretti Fóggia analise especificamente os efeitos
curativos da água sobre a morfeia; havia nas fontes sifilíticos, dartrosos, reumáticos, mas eles
não são citados em seu estudo, senão para serem colocados à parte. Ainda, o que o médico
avalia “são as etapas de cura, as fases pelas quais ela passa e os movimentos que a
constituem”, pois elas “devem articular-se sobre a natureza visível da doença, desposar suas
contradições e perseguir cada uma de suas causas”.68
ao mesmo tempo que uma prática, toda cura é uma reflexão espontânea sobre si
mesma, sobre a doença e sobre o relacionamento que se estabelece entre ambas. O
resultado disso não é mais, simplesmente, uma constatação, mas uma experiência; e
a teoria médica ganha vida numa tentativa. Algo, que logo se tornará o domínio
clínico, começa a manifestar-se.69

Se no século XIX, em Goiás, muito se insiste na distinção entre o espaço da
prática e o da teoria médica, - onde a primeira se situa mais precisamente no campo ocupado
por herbanários, parteiras, curadores, etc., - no estudo de Fóggia se empreende uma
experiência que relaciona a produção de conhecimento a partir de técnicas de cura
empregadas. A teoria e a prática médica não estão situadas em espaços distintos, mas se
relacionam, ocorre uma comunicação entre médico e paciente, mesmo que inicial, o médico
observa o desenvolvimento da doença e o efeito do tratamento empregado, ou seja, exprimese uma experiência segundo aquele modelo que definirá a experiência clínica.
Por fim, o acordo entre os interesses médicos e as estratégias políticas se mostra
na cobrança de construção de “hum Estabelecimento de Caridade para todos aproveitarem o
beneficio, que a própria Natureza apresentou nas Caldas de Santa Cruz”. 70 Negociava-se por
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meio da intermediação do conhecimento médico e dos interesses políticos a intervenção do
governo central na região. Para tanto com o encaminhamento do Relatório pelo governo
provincial ao poder imperial, o conselho médico, era o de indicar “a vinda de pessoas peritas
na Arte Médica para verifical-os [sic], e dar-lhes assim o caracter não duvidoso, e a
importância que ellas merecem”. 71
Embora em seu Relatório, Vicente Moretti Fóggia não expresse claramente os
termos contágio ou infecção, ou mesmo teça observações diretas em relação à transmissão da
doença, deixa entrever a sua posição em relação à questão. Em seus argumentos, parece
comungar a mesma posição de Maurício Faivre, Paula Candido e Francisco Sigaud 72 contrária
ao contágio e em defesa da hereditária, 73 pois salienta a ascendência entre os doentes por ele
examinados.
Domingos José Ribeiro, Pai do dito, enfermo há 9 annos da mesma moléstia do
filho; D. Flauzina Candida, [...] João, filho da dita sra., menino de dez anos com a
mesma enfermidade da Mãe; Belisário Machado, morphetico [...], Antonio
Machado, irmão do dito, com a mesma enfermidade; hum neto de Anastacio de tal,
morphetico, como o precedente; Capitão José Moreira de Castilhos, [...] hum filho
do dito Moreira; José Lopes da Silva, [...] Joaquim Lopes da Silva, irmão do dito
José; D. Luciana Buena de Camargo, [...] a Irmã D. Getrudes, com a mesma
queixa.74

Francisco de Paula Candido e João Maurício Faivre consideravam a possibilidade
de uma segunda via de transmissão por meio da amamentação. Faivre condena, nesse ponto, a
contratação de amas morféticas africanas, responsabilizadas na sua avaliação pela rapidez na
propagação da enfermidade. Paula Candido considerava que “o leite e o ‘prolongado contato’
das amas, especialmente morféticas, africanas, se não igualam a hereditariedade excediam na
rapidez da propagação”.75 Moretti Fóggia insistia na indicação da origem africana de vários
dos atingidos, em acordo com uma corrente do pensamento médico brasileiro que, nesse
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período, indicava a morfeia como originária daquele continente e banal entre os escravos dali
provenientes, juntamente com a filariose e a elefantíase.76
Pantaleão, Africano, escravo do Major Nicezerio, com a mesma moléstia dos
precedentes; Luiz escravo do falecido Carlos Francisco de Santa Anna; Francisco,
Africano, escravo de Ignacio Cobra [...] no mesmo estado do precedente; José
Esteves de Andrade [...] Adão, escravo do dito Andrade, com a mesma enfermidade
do seu senhor; Raymundo, Africano, escravo de Miguel Teixeira de Miranda;
Rafael, Africano, escravo de Manoel Fernandes Nunes; Antonio Tiago, Africano,
escravo de Tiago Francisco da Maia; Clemente, africano, escravo do Capitão
Dominiciano José de Souza; José da Rocha Corrêa, [...] Hum escravo do dito com a
mesma enfermidade. Hum escravo do dito, no mesmo estado do seo snr; huma
escrava de Francisco de Souza Cassiano, acima mencionado. 77

Em todos os exemplos anteriores havia a proximidade entre os doentes o que
poderia ser um argumento em favor da tese do contágio, por meio do contato direto. No
entanto, na primeira metade do século XIX, no Brasil, ocorria uma forte refutação dessa
possibilidade. Em 1833, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro refutou o perigo da
proximidade entre os lázaros e a população sadia, segundo o parecer de 12 de março de 1833
escrito pelos médicos Joaquim Vicente Torres Homem, João José de Carvalho e João Álvares
Carneiro, argumentando que, mesmo em decorrência da vivência familiar e cotidiana, a
doença não se disseminava; uma posição já defendida, por meio de memorial de 20 de abril de
1818, pelo físico-mor do Reino Manoel Vieira da Silva. Ainda em 1833, José Mendonça de
Magalhães afirmava que na cidade do Rio de Janeiro os leprosos gozavam “de liberdade, e
não é raro vê-los nas ruas, ou mesmo transitando em bondes, visto não encontrarem por parte
dos habitantes sensível repugnância”. 78
Em relatório divulgado pelo Hospital dos Lázaros do Rio de Janeiro de 1869, o
seu médico e diretor João Pereira Lopes insistia que o prédio era visitado por toda sorte de
pessoas de todas as classes sociais, por não mais verem na lepra ameaça aterrorizante. Isso
porque até meados do século XIX, para médicos a lepra era um estágio da enfermidade
venérea e resultava de um problema moral e físico cuja principal característica era a
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corrupção da carne. Aceitava-se que a doença fosse contagiosa, no entanto, não como na
consideração moderna, o contágio era definido pela deterioração orgânica e um mau odor,
podendo assim ser transmitida a outros.79 Reforça-se ainda que, na primeira metade do século
XIX, parte das questões debatidas por médicos e acadêmicos no Brasil sobre a lepra insistia
na repetição de uma tradição de conhecimento advindo da Idade Média. Segundo esse
conhecimento médico, a lepra poderia ter causas primárias, secundárias, hereditárias ou por
contágio.80 Tais análises eram refinadas e aprimoradas, adequando-se ao que se considerava
ser o quadro específico do problema no país.81 Durante a primeira metade do século XIX, a
lepra era relacionada com a sífilis e a elefantíase, sendo que o contágio, segundo sua definição
moderna, sofria questionamento e era desacreditado tanto pela classe médica quanto pelo
conhecimento popular.82
Contágio, miasma e infecção não eram claramente distintos no conhecimento
médico e, por extensão, no conhecimento geral. Com base na teoria neo-hipocrática, o odor
fétido disseminado pelos ares era um elemento que congregava as três concepções e as
aproximava na avaliação de algumas enfermidades. Lepra ou morfeia, tuberculose e escorbuto
poderiam resultar de um ambiente insalubre, como charcos, lameiros e depósitos de
imundície, ou de alimentos corrompidos, como indica o relatório de 1835 do presidente José
Rodrigues Jardim. 83 No caso de sua disseminação entre a população eram devedoras, segundo
a avaliação da teoria da infecção, do isolamento dos doentes, pois a junção desses indivíduos
doentes no mesmo espaço levaria a produção de miasmas. Nos anos 40 e 50 do século XIX, a
compreensão dos miasmas como agentes propagadores de doenças estava mais diretamente
ligada à concepção infeccionista, que definia como ação médica a prática da desinfecção; as
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práticas da quarentena e isolamento eram ligadas aos defensores da transmissão direta por
contágio. 84
A tese contagionista, longe de ter sido uma norma durante o século XIX, estava
ligada a uma questão considerada ultrapassada. Economicamente, o pensamento contagionista
se aproximava dos interesses de comerciantes conservadores e de políticos despóticos. A tese
de segregação serviria de motivo para intervenções militares em regiões de interesse, pois de
certa forma apresentava argumentos em prol de políticas de proteção dos mercados locais. Já
os defensores de um comércio livre e da ética burguesa se avizinhavam às posturas da
infecção, por acreditarem que ela se aproximava dos princípios liberais. 85
François Delaporte explica que essas preocupações aludem a um conhecimento
científico sobre a ideia de contágio ou infecção. O contágio, considerado como a
disseminação de uma enfermidade de um indivíduo a outro, indicava a possibilidade de
transmissão das doenças, por via direta ou indireta, de pessoa a pessoa ou intermediado por
um objeto, saber que se apresenta na reelaboração do conhecimento devido a Hipócrates. Já a
compreensão de infecção própria do século XIX, e devedora da medicina fisiológica, indicava
a propagação da doença a partir da atmosfera infectante, ou seja, do foco de inflamação. Para
Broussais, poderiam se constituir de focos geradores: os espaços de decomposição dos corpos
(cemitérios, pântanos etc.); focos de ajuntamento de pessoas, como hospitais, navios e cidades
sitiadas; e, focos que consistiam na manutenção de doentes isolados. É por isso que, naquele
momento, notava-se a contraposição entre contagionistas e não contagionistas, entre os
defensores do isolamento e os opositores dessa prática. No entanto, essa contraposição
mostrava os limites do próprio conhecimento médico ao aparecerem novas doenças que não
cabiam no quadro de definição dessas duas categorias, desse processo emergem novos
conhecimentos: a microbiologia, a bacteriologia. É a partir deles que novos conceitos se
constituem na explicação das doenças, dentre elas a lepra. 86
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Em linhas gerais, a morfeia unia duas esferas de poder, e dois espaços, o do
conhecimento e o das práticas sanitárias. Quando, no Brasil no século XIX, a medicina
buscava identificar-se ao poder político e se fortalecia como instituição, legitimando seu
poder de intervenção social e sua popularidade, a lepra, como importante problema de saúde
cobrava a atenção desses profissionais. Já na Europa essa profissão, stricto sensu, aparece
progressivamente no decurso dos séculos XII e XIII, quando profissionais formados assumem
papel decisivo no diagnóstico de doenças (incluso a lepra), fenômeno que coincide com o
refluxo da enfermidade no continente europeu e com a recaída do interesse pelo tema. 87
Os médicos eram, por meio das instituições que representavam, os elementos
competentes para indicar ao poder político as maneiras pelas quais deveria intervir para
aumento de sua população e para a melhoria de sua saúde. Fóggia, por meio de seu relatório
indicava alguns caminhos. Faivre, também o fez quando da sua estadia em Pirenópolis, no ano
de 1843, teria aconselhado ao Ministro do Império, a construção de um estabelecimento
médico naquela cidade, inclusive indicando um plano, pois considerava a necessidade de
multiplicação daqueles estabelecimentos no país. Pondera:
eles são hoje muito necessários para curar sobretudo essas doenças contagiosas, que
minam a saúde pública, e que, infelizmente, incidem na classe mais numerosa e mais
desgraçada da sociedade, por sua ignorância e por sua incúria no trato de seus
próprios males: é preciso curá-la e instruí-la, e uma casa de caridade bem organizada
concorrerá certamente para esse fim.88

A preocupação em aconselhar o governo quanto à melhoria da saúde de sua
população leva o médico a propor a constituição de um quadro de Inspetores de Saúde Pública
que seriam enviados pela autoridade imperial as diferentes províncias, remunerando-os com o
objetivo de desenvolver estudos e intervir na melhoria das condições de salubridade locais.

contato com objetos infectados ou pelo ar). Dentro das concepções sobre infecção, nota-se o reforço do foco da
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Retomando o exame das águas de Santa Cruz, percebe-se o interesse de Vicente
Moretti Fóggia em exprimir o maior número possível de dados, enumera nesse sentido
informações sobre os enfermos tratados anteriormente à chegada ao local e aqueles sobre os
quais pode tecer uma avaliação pessoal, pois por ali permaneceram durante sua estadia. Para
apresentar dados sobre o primeiro grupo, que se refere aos frequentadores do período de 1835
a 1838, apoia-se em relatos do “Tenente Antonio Coelho, do Capitão seu filho, e de outras
pessoas”. Ali consta uma lista de nove morféticos que “sararão perfeitamente” (com nome,
cidade e província de origem, tratamento utilizado e resultados obtidos) e quatro que, “tendo
regressado para suas casas com alguma melhora voltarão em péssimo estado, e dahi a poucos
dias morrerão”, desses, apenas o nome e a cidade de origem de dois deles. 89
No segundo grupo citado nos estudos de Moretti Foggia, encontra-se a anamnese
referente a sete pessoas que se tratavam nas fontes de Piratininga, nove presentes nas fontes
de Caldas Velhas e sessenta que buscavam a cura nas fontes de Caldas Novas. Da entrevista
médica, os dados que são comentados são a denominação, idade, origem, tempo de
permanência em tratamento no local, tempo de enfermidade, sintomatologia, terapêutica
empregada e resultados obtidos. A observação da experiência cotidiana do uso das águas
expressava um empirismo médico que se apresentava no processo de redescoberta dos valores
do visível. 90
A linguagem médica utilizada era articulada com o seu objeto. Transparecendo
uma transformação que havia se processado no século XVIII, onde a medicina se afasta de
uma fala fundada em figuras fantásticas para explicação das doenças, para perceber “o
contorno nítido das coisas”. A linguagem fantasiosa se desloca para o espaço singular dos
sintomas ‘subjetivos’ presentes na linguagem do doente. Essa linguagem “define para o
médico não mais o modo do conhecimento, mas o mundo dos objetos a conhecer”. Na
positividade e objetividade médica se expressava uma modéstia do retorno ao percebido. 91
Interessado pela repercussão que as fontes goianas haviam alcançado
posteriormente a sua estada na província (1819), Saint-Hilaire, em seu livro, comunica o
repasse de suas observações e as de Faivre (1844) “ao sr. Pouzin, professor da escola de
farmácia de Montpellier” e “ao sr. Pelouze, sábio químico, membro do Instituto de França”
89
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que afirmam, em acordo com os resultados das pesquisas de Faivre, quando de sua visita ao
local, que a única especificidade daquelas águas era a alta temperatura. 92 No entanto, o
interesse pelas águas na cura das doenças, no Brasil, chamava a atenção e propunha a
comparação entre as fontes conhecidas como fez Saint-Hilaire:
É pois, provável que, para a cura de moléstias cutâneas, se tire melhor partido das
águas sulfurosas de Araxá, Salitre, Serra Negra de Paracatu e Farinha Podre, do
que das de Caldas Novas e Velhas; é de crer, enfim, que talvez, sejam preferíveis a
estas últimas as águas do Rio Pardo, das quais direi algo noutro lugar, e que se
acham a 1 légua da estrada de Goiás, no distrito de Casa Branca, província de S.
Paulo. 93

O viajante cumpria, ao participar daquela discussão, a

função reservada às

expedições científicas que desvendaram o Brasil no XIX, produzia uma verdade sobre aquele
território desconhecido.94
João Maurício Faivre e José Francisco Xavier Sigaud visitariam e analisariam
aquelas águas, o primeiro nos anos de 1841 e 1843 e o segundo em 1844. José Francisco
Xavier Sigaud lamentava, em sua leitura do Relatório, que a impossibilidade do emprego do
“Aparelho de Marsh” por Moretti impediu-o de encontrar nas referidas águas o “princípio
arsenical” que acreditava ser o responsável pelas curas,95 posição que abandonará em 1844,
quando de sua visita à região.96 João Maurício Faivre, 97 aconselhando a construção de um
Estabelecimento de Misericórdia na região para socorro dos enfermos, alude à possibilidade
de melhora das condições clínicas de alguns doentes, mas afirma que as fontes não possuíam
ação curativa. 98
Para o poder central, o estudo de Moretti Fóggia ofertava mais um instrumento de
conhecimento de seu território, de controle da saúde da população, mais tarde somado aos
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estudos de João Maurício Faivre e Francisco Sigaud. Para os médicos, era mais uma forma de
reforçar sua articulação com o Estado, tanto no nível local, através do trabalho de Moretti
Fóggia, quanto externamente, por meio da intervenção da Academia de Medicina da Corte;
bem como de se aproximar da sociedade ao mostrar-se como instituição capaz de defender a
sua saúde.
Concernente ao tratamento através das águas, Pedro Luís Napoleão Chernoviz, em
seu Guia médico popular (1842), diferencia lepra e morfeia, propondo terapêuticas
específicas para cada uma, mas repete para as duas os “banhos sulfureos”, indicados, ainda,
para sarnas e outras moléstias cutâneas (cinco a dez banhos, durando cada um cerca de uma
hora). Para o caso de “lepra vulgar” propõe:
Alimentos brandos. Abstinência de especiarias. Banhos d’agua quente. Banhos
sulfureos. Hydrotherapia. Cozimento de dulcamara. Tintura de cantharidas
interiormente. Preparações arsenicas. Alcatrão interiormente e em fricções.
Cauterisação com pedra infernal, ou causticos applicados sobre o lugar affectado.
Preparações de iodo, e outros medicamentos indicados contra os Dartros.99

Para a morfeia ou “lepra tuberculosa”, a terapêutica recomendada se baseava em:
Mudança de clima. Habitação nos climas temperados da Europa, como a França,
Allemanha, onde a morphea quase nunca se observa. Durante os tres primeiros
mezes do tratamento, o doente deve abster-se de toda a especie de carne e peixe: sua
alimentação deve ser composta exclusivamente de pão, leite, legumes, fructas,
hortaliça e caldos de carne de vacca. Uns dias por outros, é necessário administrarlhe um purgante. Depois, póde se-lhe permittir carne de gallinha, carne de vacca
fresca, mas deve sempre abster-se de carne de porco, de carnes defumadas e
salgadas e de temperos. Banhos d’agua morna. Banhos sulfureos. Cozimentos de
salsaparrilha, de sassafras, de zimbro. Tintura de cantharidas interiormente.
Hydrochlorato de ouro. Iodo. Iodureto de potassio. Iodureto de ferro. Iodureto de
mercurio. Preparaçãoes arsenicaes. Sabão medicinal. Decoctos de quina, de
genciana, de centaurea menor. Assacú. Pílulas de sabão medicinal e rhuibarbo.
Todos estes medicamentos devem ser por longo tempo continuados, e
alternativamente mudados. Exteriormente lavatorios com dissolução de chlorureto
de cal, com agua de creosota, com pomada iodurada, com pomada de iodureto de
ferro, com pomada de iodureto de enxofre. Hydrotherapia.100

A “medicina dos banhos” sulfúreos foi representada em Portugal por meio do
“hospital de Caldas” de Óbidos, considerado o segundo maior do país, onde havia auxílio
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médico e farmacêutico gratuito aos doentes pobres internados. 101 No entanto, diferentemente
do que se propunha em Goiás, ali havia o impedimento do atendimento aos doentes de lepra,
de sarna, de cancro ou chagas, em suma aos incuráveis. No fim do século XVIII, o Hospital
sofreu uma reforma física e dos seus estatutos, se subordinando à Secretaria de Negócios do
Reino. É nesse momento que é apropriado por médicos e químicos que procuravam conhecer
a composição das águas e seus domínios de aplicação.102 Acrescente-se, portanto, que foi no
século XIX que os estabelecimentos termais viveram o ápice de sua prosperidade. 103
O uso das águas como curativo foi um importante elemento de interesse médico
no século XIX. Mesmo que sua utilização como terapêutica (por meio das águas frias, de
fontes, de cachoeiras ou minerais) fosse comum desde a Idade Média, 104 foi renovada a partir
do século XVIII e racionalmente estabelecida na Europa com a fundação de um
estabelecimento hospitalar na Áustria por Vincez Priessnitz (1799-1851) e com os estudos do
alemão Eduard Hallmann. Já no Brasil, Antônio Idelfonso Gomes (1794-1859) foi o seu
principal defensor.105
Médicos, como Chernoviz, diferenciavam as técnicas relativas à hidroterapia com
banhos frios e com “banhos sulfureos”.106 Embora, na maioria das vezes, estivessem as duas
terapias combinadas com regime alimentar, o que as diferenciava era a existência ou não de
atividades físicas e as doenças para as quais eram indicadas. Ao tratamento a base de banhos
acrescia-se o uso de beberagens como a dulcamara, considerada um sudorífero potente e “util
no tratamento dos dartros da lepra”, da “tintura de cantharidas”, do “alcatrão”. Eram ainda
acrescidas a cauterização e a fricção de ervas, ou seja, a combinação de elementos típicos da
medicina neo-hipocrática, quais sejam, o clima, a alimentação e aspectos ambientais para o
cuidado da doença.107
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No conjunto das ideias terapêuticas apresentadas no estudo de Moretti Fóggia
como curadoras da lepra estão inscritas: a fermentação dos vapores advindos da água; o ardor
do fogo por meio da cauterização como terapia complementar criando feridas ou chagas na
pele e entabulando sua renovação; os banhos e o uso das águas quentes como bebida para
aproveitamento tanto interno quanto externo do seu calor. Tais técnicas inscrevem questões
como o auxílio à natureza para reconquista da robustez, a consolidação dos elementos frágeis
do corpo e a eliminação de elementos considerados corruptores. No entanto, se à água,
especialmente aos banhos, podem ser relacionados os elementos simbólicos relacionados à
purificação e à imersão; na retomada da medicina dos banhos, a partir do século XVIII,
enquanto elemento curativo, o que os médicos avaliam são suas qualidades mecânicas, é a sua
eficácia em relação às funções do organismo que interessa observar. 108
Para Dilma Cabral, os principais estudiosos nessa primeira fase de discussões que
identificam a forma como a enfermidade era compreendida no Brasil eram Joaquim Cândido
Soares de Meirelles, 109 Vicente Moretti Fóggia, 110 Maurício Faivre, 111 Luiz Vicente DeSimoni,

112

Francisco de Paula Candido

113

e José Francisco Xavier Sigaud.

114

Eles

apresentaram pesquisas que definiram, dentro de um quadro de progresso e civilização
próprio da primeira metade do século XIX, o lugar ocupado pelo país quanto à definição de
sua nosologia e à condição de produção do saber sobre a doença. A discussão sobre a sua
108
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etiologia, terapêutica, definição da forma de transmissão, perspectiva de cura e o uso de
denominações como lepra, morfeia e elefantíase caracteriza bem aquele momento de seu
processo de construção. Tomamos, portanto, o conteúdo desse debate, para pensar o que se
constituía por lepra/morfeia no período observado nesse capítulo.
Dos sintomas indicados por Fóggia, a anestesia é tomada por Faivre como
indicação de que lepra e morfeia eram um mesmo fenômeno mórbido, embora com a
evolução se mostrando em duas formas. Fundado na “inducção” e na “experiência”, relaciona
esses sinais à infecção do sistema nervoso, pois por meio de autópsia pôde observar a
diminuição do volume da “protuberância cérebral, do cerebello, da medulla oblongada, e da
medulla espinhal”, e a “presença constante de hum liquido seroso abundante nos ventriculos
do cerebro, adherencias das membranas, e pontos de ulceração”. As alterações congênitas do
sistema nervoso de um organismo, cujos parentes haviam tido algum tipo de contato com
vírus, especialmente o da sífilis, constituíam o que denominava idiossincrasia morfética.
Esses contatos preliminares com a sífilis, somados às condições climáticas regionais,
alimentação “azotada” e as febres intermitentes, aumentavam a possibilidade de um
organismo vir a contrair a doença. 115 Ele sustentava que, por causa do calor e do suor
excessivo dos países equatoriais e intertropicais, os poros e tegumentos, ou canais da
transpiração, ficavam muito dilatados, assim os capilares cutâneos fazem irritar e inflamar os
tecidos da pele, “fazem concretar a fibrina, albumina e etc.”, e a tornavam elefantíaca. 116
Fundando sua crítica no aparecimento da doença na Noruega, Sigaud questionava
a posição de Faivre sobre a importância da alimentação e do clima no aparecimento da lepra;
já Paula Candido reforçava a importância dos alimentos no aparecimento da enfermidade,
principalmente os azeites de peixe, muito comuns, segundo ele, naquele país. 117 Francisco de
Paula Candido acrescentava ainda, desde 1841, no que se relaciona às causas da morfeia, o
calor, a transmissão, a sífilis, a presença de pântanos e rios nas proximidades, e a idade e
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temperamento dos indivíduos. A sintomática observada por Paula Cândido era dividida em
três fases. A primeira, do anúncio da doença, era caracterizada por pequenas manchas em
número considerável aparecendo na região do antebraço, cervical, membros inferiores e tórax,
e a falta de sensibilidade cutânea. A segunda, de caracterização completa da doença, é
definida por calor na face que mais tarde será substituída por manchas, intumescimento do
nariz e lábios, manchas em volta do tronco, irritação por toda a pele, aumento do apetite
venéreo e insensibilidade na região das manchas. A terceira era marcada por transformações
típicas que indicavam o apogeu da doença e a aproximação da morte: alterações na face com
desfiguramento especialmente nas cartilagens do nariz, perda de pelos das sobrancelhas e
pálpebras que se ingurgitam, deformação das orelhas, tubérculos e ulcerações no corpo,
congestões e ulcerações das fossas nasais, mudança da voz (fanhosa), dificuldade de
respiração, queda de cabelos, perda das falanges e do sentido do tato, gangrena nos dedos das
mãos e pés, acessos de febres, tosse, cefaleia, dores de estômago, palpitações, dispneia e dores
nas articulações.118
Quanto à sede da morfeia, não havia dúvidas, argumentava, era a pele, embora
fosse o sangue seu agente desorganizador. A avaliação das lesões patológicas, no entanto,
diferenciava o pensamento de Paula Cândido e João Maurício Faivre. Ele questionava Faivre
quanto à sua afirmação de perda do volume do cerebelo dos atacados por lepra, pois
considerava não haver como observar afecções no cérebro, cerebelo ou medula. A perda
observada pelo médico nas autópsias devia-se às inflamações sofridas pelo doente em seus
últimos dias, que, segundo ele, atacava outros órgãos, como intestinos, pulmões, laringe etc.
Lembrava ainda que a insensibilidade se circunscrevia a algumas áreas, não podendo ser
consequência da paralisia do cerebelo. Seria mais provável que tal fenômeno dependesse da
nutrição ou compressão dos vasos nervosos em determinada área. Segundo sua avaliação, era
o sangue que com demasia “de fibrina, de matéria colorante, ou outros principios immediatos,
e elementos combustiveis, que, penetrando no systema lymphatico cutaneo, tão desenvolvido
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no elephantiaco, desorganisa sua pelle, e torna-se d’esta-arte a essencia da morphêa”. 119
Joaquim Candido Soares Meirelles, em 1828, afirmava que a elefantíase dos gregos era uma
afecção do sistema sanguíneo capilar da pele, sendo que na sua avaliação a maioria dos
morféticos apresentava um temperamento sanguíneo. De-Simoni optava por sustentar, em
1839, que a lepra se apresentava como uma “moléstia geral da economia”, pois propendia
para uma compreensão humoral dos fenômenos mórbidos, e não uma simples inflamação da
pele, onde se manifestava. 120
A insistência em temas próprios das discussões desenvolvidas por médicos na
Idade Média, como a utilização dos termos lepra, elefantíase e sífilis, na posição do
questionamento da transmissão e na medicina humoral, pode estar ligada ao desinteresse dos
médicos europeus pelo tema, a partir do século XVI, quando a lepra quase desaparece do
território.121 No entanto, pode ser que não fosse um conflito entre um novo saber e velhas
crenças, mas uma discussão interna à clínica que se apresentava. Michel Foucault identifica
como sendo o embate entre duas figuras, a anatomia e a patologia. Elas se reorganizavam,
fazendo ver “nesta, o aparecimento de novas linhas geográficas; naquela, um novo modo de
ler o tempo. No final dessa litigiosa estruturação, o conhecimento da viva e duvidosa doença
poderá se ajustar à branca visibilidade dos mortos”. 122 O problema se relacionava ao
questionamento que se fazia há muito sobre a possibilidade de se perceber por meio da
anatomia a essência da doença considerada invisível, definir a morte e sua relação com a vida
e a doença.123
Dessa forma, a classificação da doença é substituída pela sua sede, cuja noção é
instrumentalizada por meio da anatomia patológica. Esse espaço de inserção da doença
explicava-a quando conjugado aos outros fenômenos mórbidos. A partir de certo momento,
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mais que sua sede, ou suas causas, a espécie era o que determinava a natureza da doença.
Broussais transforma tal conhecimento na medida em que define “a sede da doença” como
sendo “o ponto de fixação da causa irritante”, considerando ao mesmo tempo a “irritabilidade
do tecido” e a “força de irritação do agente”. 124 Nascia desse processo de transformações
epistemológicas a medicina clínica. No entanto, foi preciso fazer o retorno à noção de
simpatia, ao conceito de irritação, reativar as sangrias, para fazer aparecer uma medicina dos
órgãos. Se “outrora se contraía a lepra tendo como pano de fundo grandes castigos
coletivos”, 125 doravante a lepra passava a ser espacializada e individualizada, daí se
transformava em elemento de análises profundas, onde o corpo imergido no sono da morte
iluminava o olhar médico.
Quanto ao tratamento dos doentes, Paula Candido questiona os resultados
apresentados por Faivre (indicando a construção de uma Instituição de Caridade em Goiás) e
o projeto de De-Simoni (de sequestro e apartamento dos morféticos e a proibição de sua
reprodução). Pondera que acreditava ser infrutífero o acatamento da proposta de construção
de um estabelecimento de cura da morfeia em “lugares tão remotos”, como era a província de
Goiás, e ainda considerando a pouca importância daquelas águas na sua cura, reforça a
importância das estatísticas médicas para a lepra e a entrega de parte dos doentes internados
no Leprosário do Rio de Janeiro para que Faivre desenvolvesse seus estudos. Desaconselha os
sequestros, por considerar que a sociedade não tinha o direito de tornar mais infeliz o leproso
em função do bem de sua própria geração. 126
Francisco de Paula Candido aconselha ações curativas voltadas para o indivíduo e
ações de profilaxia de ordem do poder público. Individualmente recomenda a diminuição do
fluxo sanguíneo: as sangrias, a aplicação de sanguessugas, os banhos prolongados, o uso de
loção para a pele à base de subacetato de chumbo ou de óleo de amêndoas doces, além é claro
do tratamento à base de banhos e choques elétricos e uma dieta especial. Para o governo,
expõe a necessidade de agir em prol do bem público e particular, pelo legislar em prol da
felicidade do povo: promovendo a promoção da cultura e introdução de alimentos úteis aos
morféticos e o impedimento por meio do interesse pecuniário do acesso aos não
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recomendados. No seu rol de indicações constavam ainda: melhorias nas habitações (que
deveriam ser circundadas de árvores para diminuição do calor), a inibição dos laços conjugais
e proibição de tráfico sexual clandestino (para evitar a transmissão hereditária) e a construção
de um estabelecimento “bem policiado” para cuidado dos doentes. 127
Segundo expõe De-Simoni, Faivre reforçava a importância do clima como sendo
predominante no aparecimento da morfeia e denunciava que ele se interessava mais com a
observação da doença no indivíduo que propriamente com a indicação de meios para a cura
do corpo. Quanto ao tratamento higiênico e específico da morfeia, Faivre reconhece as
dificuldades de cura de uma doença com as suas especificidades, reforçadas pela má vontade
dos atingidos de se submeterem a tratamentos prolongados. Aconselhava a diminuição ou
abandono de qualquer alimento ou bebida estimulante e alimentos azotados (carnes em geral e
especialmente as suínas, chás, café, couves e feijão), por serem de difícil digestão em países
de clima quente. Para a terapêutica, indicava banhos diários, uso de uma pílula, decocção de
folhas amargas, purgantes e exercícios, tratamento que deveria ser continuado por dois ou
mais anos.128 Quanto à cura, Faivre assumia uma postura cética, vendo vantagens apenas na
prática dos banhos elétricos que, sustentava, promovia a volta da transpiração, o
desaparecimento das manchas na pele e o retorno da sua sensibilidade. 129
Aquela discussão, iniciada por meio do Relatório, mostra ares de uma disputa que
ia além do conhecimento do problema da lepra no território brasileiro e do reconhecimento da
necessidade de ações para debelar aquele quadro. Chamados ao debate, os médicos
estabeleciam estratégias de ação e defendiam seus pareceres, tanto na compreensão daquele
quadro quanto na indicação de políticas a serem postas pelo Estado. São eles que expressam a
indicação de novas produções pela Academia, definem a conveniência ou não de construção
de estabelecimento de cura e assistência nas proximidades das águas de Caldas de Santa Cruz
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e valorizam a necessidade de estabelecimento de um quadro estatístico em relação à
morbidade.
Na Academia Imperial de Medicina no Rio de Janeiro, João Maurício Faivre e
De-Simoni reclamavam a importância dos números para a boa administração política. 130 DeSimoni, no seu parecer enviado ao Ministro do Império, acrescenta que o império deveria
tomar nota do grande e “horroroso flagelo” que infestava, principalmente, as províncias do
interior. Notamos nisso que a preocupação com a saúde do povo deixa entrever a aproximação
entre nação e região, medicina e política em meados do século XIX, somando-se à exigência
de apropriação de novos saberes, como a estatística e a geografia, como aliados do poder. Isso
porque a boa administração devia se preocupar com o aumento da população e da produção de
riquezas.
Esse conjunto de elementos, exposto no discurso de Moretti Fóggia, alude à
emergência de tecnologias de segurança, de mecanismo de controle social, onde a economia
geral do poder surge diretamente relacionada ao aparecimento, enquanto realidade e noção, da
população. 131 O mecanismo de segurança é exercido sobre o conjunto da população relativo a
um espaço específico, considerando o temporal e o aleatório, inscrito num meio. 132 Para
Michel Foucault, todas as tecnologias e mecanismos de poder estão relacionados de alguma
maneira ao espaço.
Através do mecanismo de segurança atinge-se uma população, tomada como uma
multiplicidade de indivíduos “que só existem profunda, essencial, biologicamente ligados à
materialidade dentro da qual existem”. O meio pode ser transformado através das
intervenções políticas e econômicas do governo, que modificando o curso das coisas podem
levar à irrupção de um novo meio. Dessa forma o que se afirma é que através do mecanismo
de segurança procura-se “criar um ambiente em função de acontecimentos ou de séries de
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acontecimentos ou de elementos possíveis”, o contexto é considerado portanto como
transformável. 133
Além dessa articulação que se mostra no nível do conhecimento sobre a doença,
observamos que, como importante fala de construção da lepra e do leproso em Goiás, esse
discurso traz um dado que se repetirá e se consolidará na definição dos enfermos presentes na
região, a sua origem. Nas análises sobre a doença e o doente durante o século XIX,
caracterizava-se o leproso como um estrangeiro em busca de solução para a doença; ele
emigrava para a Província em busca da cura. Ao indicar a origem externa da maioria dos
doentes, Fóggia reafirma a salubridade do clima e aspectos naturais locais. Haja vista que
médicos como Paula Candido relacionam como causas da morfeia o calor e a presença de
pântanos e rios, 134 Fóggia reforça que as fontes nas “imediações de uma Serra” têm
localização “em hum campo vasto, e ameníssimo”. 135
Nas listas produzidas por Fóggia, assim são distribuídas as origens dos que se
tratavam nas fontes: em Caldas de Piratininga, dois goianos e cinco mineiros; em Caldas
Velhas, seis paulistas e três mineiros; e em Caldas Novas, trinta e um mineiros, vinte e um
paulistas, cinco fluminenses e três goianos. Ou seja, dos setenta e seis pacientes descritos,
apenas cinco eram goianos. No Relatório se comenta a existência de um total de cento e
quinze indivíduos “quase todos, affectados de Morphea”, trinta e nove deles com a finalização
da terapia já haviam partido. 136 De fato, diante da propagação da fama das capacidades
curativas das fontes, atraía-se uma população de leprosos, em sua maioria, originários de
outros estados, o que expressava a possibilidade de trânsito desses doentes e sua permanência,
durante o tempo necessário para tratamento em regiões como a de Caldas de Santa Cruz.
O presidente da Província do Pará, João Antônio de Miranda, expediu, em 1840,
um relatório ao ministro do Império, convocando-o a enviar os lázaros a Caldas Novas com
financiamento público para tratamento. Ele próprio, por intermédio do poder legislativo de
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sua província, havia decretado a doação de 500$00 (quinhentos réis) para o tratamento de um
doente. Ademais, o deputado Lima havia apresentado um projeto para instalação de
orçamento governamental destinado a transportar os doentes daquela província para Goiás, a
fim de que fizessem uso das águas curativas. Mais que um auxílio social a doentes para a
busca da cura alhures, parecia ser uma forma de afastar uma população problemática e um
exemplo a ser seguido.137
Tais informações se chocam com a afirmação do historiador da medicina Lycurgo
Santos Filho, de que, por conta do afastamento e das dificuldades de comunicação entre
Caldas Novas e outras regiões, aquelas águas teriam servido apenas “aos habitantes das
cercanias”. 138 A imagem dos doentes vagando pelos caminhos e acampados nas proximidades
de vilas e cidades aparece em grande parte da literatura sobre a doença.139 No Relatório de
Moretti Fóggia, não se apresenta como problema o trânsito desse grupo de doentes de suas
regiões de origem para Goiás, também não há qualquer alusão à inconveniência do envio de
doentes de outra província, como aquela ação executada pelas autoridades do Pará. 140 O
nomadismo de grupos de doentes de lepra em busca de espaços de cura não se constituía
como um contratempo em Goiás na década de 1830 e 1840. É possível que o que se desejava
era assegurar a população, nesse sentido era importante conservar aquele grupo que afluía em
direção às Caldas em busca de cura e que após o tratamento retornava às suas regiões de
origem. A construção de uma Casa de Misericórdia, além de atrair novos indivíduos, poderia
incentivá-los a permanecer, dessa forma a região não ficaria deserta e desprotegida.141
Um importante documento para observação do interesse em ocupar aquela região
é o livro escrito por Saint-Hilaire, resultante de suas viagens pela Província de Goiás em
1819, que, publicado originalmente em 1848 em Paris, acrescenta por meio de notas as
observações expostas por Faivre quando de sua análise das águas. Ele visitou as Caldas de
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Piratininga (Caldas Velhas e Caldas Novas) porque as pessoas lhe “gabavam muito a eficácia”
daquelas “águas minerais na cura das moléstias de pele”. Surpreso com as boas condições das
estradas que levavam às fontes, devido “às viagens que o governador fizera várias vezes a
essas águas”, incomodava-lhe a conclusão de que a região das Caldas Velhas era
“extremamente selvagem”, não havia “nenhum vestígio de cultura, nenhum viajante no
caminho, uma monotonia sem igual, uma solidão profunda.” Naquele período, a única
estrutura ofertada era “duas cabanas de palmas” e o alargamento, aprofundamento e cobertura
com folhas de palmeiras de três fontes de águas termais (Poço da Gameleira, Poço do
Limoeiro e Poço do General); no entanto, os guias que o haviam acompanhado afirmavam a
existência de “mais de cem outras” fontes. 142
Em Caldas Novas, na época da sua viagem (1819), quatro das fontes haviam sido
preparadas pelo proprietário daquelas terras, “sob a forma de banheiras de l m. a l m, 40 de
profundidade, e por cima tinham-nas coberto, como as Caldas Velhas, com um pequeno teto
de folhas de palmeira”. Elas abrigavam “uma dúzia de doentes” pobres, originários de Meia
ponte, Santa Luzia e Bonfim, embora se comentasse a presença de outros originários de
“Mato Grosso e um do Rio de Janeiro”, tal situação havia se modificado em 1842 quando da
visita de Faivre onde se podia contar a formação de uma povoação temporária de cinquenta
casas. O interesse pela ocupação da região é expresso na nota citada por Saint-Hilaire, de que
segundo as afirmações de Faivre “o bom tenente Coelho não cobra coisa alguma aos doentes
que vêm estabelecer-se em suas terras, perto das fontes termais”.
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Os melhoramentos

comentados por Faivre em Caldas Novas e as possibilidades de progresso e povoamento da
região próxima (Bonfim e Santa Cruz) rendem a comparação com os fenômenos de ocupação
ocorridos em relação aos “banhos de Mont-d'Or” e “Vernet”; bem como a possibilidade de
mudança de nomes, segundo o que havia ocorrido aos “banhos d'Arles” que se tornaram
“banhos de Amelia, e o Salto d'Anibal, na sua vizinhança, que torna-se o Salto de
Castellane.”144
Nas análises de Saint-Hilaire mostra-se a preocupação com a elaboração de uma
estatística confiável e com a formação de uma população. Na sua observação, “um
recenseamento exato seria difícil de fazer em um país tão deserto e tão pouco civilizado” e
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que por “palpite” contabilizava os indígenas no número de sua população, embora, “uma parte
deles não est[ivesse] submetida à autoridade brasileira”. O governo buscava diminuir a
dificuldade de administração e de controle das fronteiras, um decreto de 1809 dividiu a
capitania em duas comarcas (do sul e norte). O objetivo era melhorar as condições de acesso e
comunicação, para melhor resguardar as suas riquezas, já que, em decorrência do seu
tamanho, a província “só poderia ser guardada em pequeno número de pontos”, o que
facilitava o contrabando e dificultava a cobrança de imposto por parte do poder. 145 SaintHilaire, pensando a boa administração da população e a produção de riqueza, aconselha que
Reunindo os colonos ao redor das povoações, instruindo-os nos seus deveres,
reanimando em suas almas sentimentos religiosos que estão apenas entorpecidos,
exortando-os a contraírem uniões legítimas e a fugir da ociosidade, ensinando-lhes
processos de cultura menos bárbaros que os que eles empregam, mostrando-lhes
que certos produtos podem ser exportados do país com alguma vantagem, o clero
goiano conseguiria enfraquecer a influência prejudicial de uma administração
ignorante e destruidora.146

A existência de uma população vital ocupando e fazendo a terra produzir estava
diretamente articulada com o controle militar e comercial e com a defesa do espaço em que
se produzia riquezas. 147 É portanto, com base nessa preocupação que Saint-Hilaire
aconselhava melhorar as condições das forças militares para a guarda das entradas da
fronteira, o recolhimento dos impostos e a manutenção da ordem e outras transformações
eficientes para “o povo de Goiás reerguer-se, adquirir virtudes e tomar lugar na sociedade
civilizada.” 148
As observações de Saint-Hilaire reforçam as transformações ocorridas em relação
à segurança do território e da população no período do fim do século XVIII e início do XIX.
Marlon Salomon afirma que no século XVIII a segurança era um problema que havia se
constituído diretamente relacionado com a defesa e à conservação do território. Dessa forma o
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poder se precavia em relação à ameaça do inimigo exterior protegendo os espaços de
fronteira. Para tanto, era necessário a existência de gente que o defendesse. Essa formação
histórica do problema da segurança se transforma nas primeiras décadas do século XIX,
quando o poder se volta para o interior do território, o que significava uma transformação na
definição de governo. O governo deveria se preocupar, a partir de então, em aumentar e
conservar a população, elementos compreendidos como a riqueza do Estado. O dispositivo de
poder modifica-se ao voltar-se para o interior de um espaço concreto, “no qual se fará a
população aumentar”. O problema que se instaura é com relação aos nômades, que deveriam
ser excluídos da definição da população, por não serem passíveis de controle estatístico.
Ajunta-se a essas mudanças a questão de “que a partir do momento em que conservar a
população passa a ser função do Estado, o problema da segurança, ou seja, dos fatores que
podem incidir no seu decréscimo, poderá ser colocado. O problema da segurança da
população é coetâneo ao problema da profilaxia da sociedade.” 149
Essas questões nos levam a pensar que com a construção de uma Misericórdia nas
proximidades

das

Caldas

se

incentivaria

o

estabelecimento

de

uma

população

caracteristicamente nômade em um espaço relativamente marginal, se exprimia a preocupação
profilática em relação à população do território, bem como com sua segurança; em suma, por
meio dessa estratégia, aumentava-se e conservava-se a população.
As condições nosológicas de determinada região estavam diretamente ligadas, no
quadro de saber do século XIX, às condições peculiares da relação da população para com o
meio. A variabilidade espacial das condições nosológicas era uma noção proposta pela
geografia para a medicina e se firmava em noções importantes como a distinção da
classificação entre doenças epidêmicas e endêmicas, 150 a associação entre determinados locais
de trabalho e tipos específicos de doenças, o melhor reconhecimento das doenças por meio
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das topografias médicas regionais e a percepção da variação das dietas que pareciam afetar a
saúde.151
As doenças endêmicas eram explicadas através da relação entre a população e os
elementos concernentes ao meio. Para o saber médico desse período, endemias eram doenças
próprias de um determinado local contrapondo-se às epidemias que possuíam o caráter de
visitação, externalidade e eventualidade. 152 Os comportamentos da população, os preceitos de
higiene, a alimentação, o gênero de vida em relação direta aos aspectos relacionados ao clima,
topografia e atmosfera, eram os elementos que explicavam saúde e doenças. É dentro dessa
perspectiva que se compreende o estudo da ação das Caldas de Santa Cruz para a cura da
lepra em 1839, ou ainda a avaliação dos médicos sobre as causas das endemias presentes na
capital da província (sífilis, opilação, febres intermitentes). Sobre esse segundo tema, eles
afirmariam que:
[...] ellas devem principalmente ser atribuídas ao gênero de alimentação e systema
de vida do povo, especialmente da classe indigente, onde os mais fáceis e
comesinhos preceitos de hygiene são completamente postergados, e à péssima
posição topográfica da capital que está assentada em uma profunda bacia de terreno
húmido, cercada de montanhas, que se elevão em pequenas distancias, pelos lados
de Leste, Norte e Oeste, ao passo que se acha sob influencia de uma alta
temperatura.153

Esse conhecimento, cujo importante instrumento político para sua constituição
devia-se à elaboração de estatísticas de morbidade e natalidade, 154 fundava as bases para
ações preventivas na área sanitária e expressava o determinismo ambiental em relação à saúde
e ainda aos hábitos humanos. 155 O conhecimento das estatísticas vitais não passava
despercebido do governo provincial que legislou em 1835 sobre o modo como seriam
confeccionados os mapas estatísticos anuais e decenais, com informações sobre os números
de natalidade, mortalidade e dos casamentos. 156 No entanto, a ineficácia das informações
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prestadas incomodava o serviço público, ao ponto de se pensar em punições para os
responsáveis. A legislação definia como responsabilidade dos párocos a confecção e
divulgação para o poder público do número desses eventos ocorridos semestralmente em suas
paróquias. Esse trabalho devia ser observado por fiscais locais que, advertidos do não
cumprimento da lei, deviam apresentar a sua acusação contra o religioso. Para tanto, o Estado
pagava gratificações aos párocos responsáveis pela produção dos dados estatísticos. No
entanto,
[...] poucos são os que cumprem as disposições da Lei contidas desde o Art. 3º até o
8º inclusive; a Lei incumbe aos Fiscaes a vigilância sobre o seo cumprimento, mas
até hoje ainda nem hum Fiscal apresentou acusações contra alguém, e Parochos
mesmos há que não tem mandado os mapas semestraes dos nascidos, casados e
mortos de sua Parochias, e outros que enviarão somente o 1º semestre, em fim se
conhece a má vontade com que vão cumprindo a Lei.157

Se os padres cumpridores das exigências recebiam gratificações, o Estado
impunha sobre aqueles omissos o peso de sua punição, por meio da cobrança de multas. A
boa administração estava diretamente relacionada, segundo a avaliação do governo, ao
reconhecimento do número da população e ao incentivo ao seu alargamento. No entanto, as
ações voltadas para tal finalidade eram ineficientes, tanto a contagem da população, por conta
da dificuldade de comunicação entre a capital e as comarcas do interior, principalmente as
situadas no norte,158 quanto a vacinação, ação sanitária estatal voltada para o coletivo; 159 nos
dois casos havia ainda a falta de pessoal qualificado para o desenvolvimento do trabalho.
A lepra, ao ser uma doença definida pelo médico como aquela que só respeita a
Deus, ocupando o espaço do extremo, do sem recurso, demonstra conter em si a “plenitude da
morte”. Assim, a afirmação proposta por Michel Foucault em relação à aceitação da loucura
no século XVII na Europa, de que aquele mundo é “estranhamente hospitaleiro para com ela”,
pode ser repetida aqui para que possamos compreender a relação e a aceitação que se tinha da
lepra nas regiões goianas em parte do século XIX. Ela estava claramente presente, enquanto
“signo irônico que embaralha as referencias do verdadeiro e do quimérico, mal guardando as
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lembranças das grandes ameaças trágicas – vida mais perturbada que inquietante, agitação
irrisória na sociedade, mobilidade da razão”. 160
Além do objetivo de pensar o problema específico da doença, construindo,
portanto, um saber regional, Fóggia apresenta ao poder imperial soluções para os problemas
locais: estatística e instituição médica. A produção de estatística estava diretamente ligada à
preocupação com o aumento da população e a segurança do território. A construção de uma
instituição médica, além de solucionar o problema da ocupação de um espaço, assegurando o
poder político na posse do território, reforçando as fronteiras, apresentava-se como uma saída
para o problema das vilas e cidades da região, os doentes poderiam ser para lá transferidos
dando fim à desordem que causavam. Além do que assegurava-se, com o uso racional das
águas, os bons resultados, melhorando-se as condições sanitárias. O médico respondia,
portanto, por meio do seu Relatório a seu papel de aconselhamento ao poder político,
instruindo quanto aos rumos para a boa administração; indicava um plano e um conjunto de
medidas para intervenção política e social.
Dilma Cabral sustenta ter havido nas pesquisas sobre lepra o estabelecimento, já
na primeira metade do século XIX, de uma definição singular da patologia e sua incorporação
no quadro nosológico nacional. Apesar de haver o incentivo pela produção acadêmica sobre a
temática, especialmente na Faculdade do Rio de Janeiro, a instalação da cadeira de “Clínica e
Moléstias Cutâneas e Sifilíticas” ocorreu apenas em 1883. 161 Os estudos e a ação dos médicos
das Faculdades de Medicina (1832), bem como a fiscalização da sua atividade por meio da
Sociedade de Medicina, permitiria a ampliação da ação médica. Os estudos se voltavam para
a análise de objetos como: terapias populares, estatísticas médicas, endemias e epidemias; as
publicações de revistas e jornais de medicina difundiram esse conhecimento e participaram do
processo de sua afirmação.162 Mas surgiriam no fim da segunda metade desse século novas
exigências relativas ao lázaro e à lepra que demarcariam um deslocamento na sua
compreensão médica e política.
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Mariza Corrêa e Lilia Moritz Schwarcz mostram “o papel e a relevância da prática
médica” das Faculdades de Medicina auxiliando o Estado.163 Reforçam que haviam sido as
moléstias infectocontagiosas o foco central dos interesses desses espaços científicos até a
década de 1880, o qual, entretanto, perdia espaço, a partir da década de 1890, para a medicina
legal, especialmente no caso da faculdade baiana. Para Schwarcz, o panorama médico
estabelecido possibilitou emergir, no final do século XIX, um saber médico nacional, bem
como um debate no contexto institucional, seja interno às faculdades, seja entre elas
(Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e Faculdade de Medicina da Bahia).
Lycurgo Santos Filho afirma, contradizendo, que apenas a partir de 1850 surgiram
defensores no Brasil de observações nacionais para os problemas locais, incentivados pela
publicação de livros didáticos produzidos localmente e que não eram apenas “réplica de
tratados europeus”. O médico João Vicente Torres Homem, em 1870, reforçaria tal posição,
ao afirmar em seu estudo intitulado “Elementos de clínica médica” que, no Brasil, as doenças
tinham uma evolução diferente do observado em outros continentes, o que justificava a ênfase
nas observações nacionais. 164 Para Santos Filho, a produção teórica brasileira sobre os seus
problemas médicos e a prática experimental viviam em descompasso. Para ele, dentro dos
gabinetes e laboratórios das faculdades brasileiras de medicina (Bahia e Rio de Janeiro),
apenas se processava a “repetição ou verificação de experiências de natureza teórica”.
Mantinham-se, segundo sua leitura, no campo das ideias e práticas políticas e filosóficas, até
1870, os mesmos saberes tradicionais. 165
Enquanto a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro desenvolvia estudos
voltados para o reconhecimento da lepra, divulgados pela Revista Médica Fluminense, na
Bahia, estabeleceram-se pesquisas sobre a ancilostomíase, a filariose, o beribéri e o ainhum,
enquadrados sob a denominação de “afecções tropicais”. A “Escola Tropicalista Baiana”
ampliou o estudo e a divulgação, por meio da revista Gazeta Médica da Bahia, do que se
convencionou denominar “doenças tropicais”, especialmente em fins do século XIX. 166
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1.2 Espaço, População e Política Sanitária
Durante o século XIX, a presença de uma população empobrecida passa a ser
observada nas ruas e praças dos espaços urbanos, como comenta Laura de Mello e Souza para
as regiões mineiras, 167 e de doentes desamparados pelas famílias ou, no caso de escravos, por
seus proprietários. 168 Heráclides César de Souza Araújo especifica que no Rio de Janeiro,
Bahia e Pernambuco, grande parte se constituía de leprosos, para os quais o abandono era tido
como prática comum, devido às perdas do ponto de vista material para os senhores, e à
impossibilidade em manter a assistência de um moribundo para as famílias empobrecidas.
A presença da doença é comentada por Saint-Hilaire em alguns espaços da
Província, como nas cidades de Meiaponte (Pirenópolis) e Jaraguá, onde o povo “bastante
sadio” tinha entre as moléstias mais comuns “a hidropisia”, mas a “espécie de elefantíase
chamada morféa não é tampouco, rara nessa zona.” 169 O grande problema que se pode
identificar de suas observações era a presença de mendigos, em mistura com esses doentes,
não se podia classificar aqueles a quem se devia a caridade e aqueles a quem se devia impor a
boa moral e a ordem. Afirmava que,
Alguns deles, atacados de elefantíase, merecem realmente ser socorridos; os outros
são filhos naturais que poderiam trabalhar. Proprietários abastados de Meiaponte se
queixavam perante mim do número prodigioso de mendigos que se vê errarem em
sua povoação. A maior parte desses homens, diziam eles, estão em estado de ganhar
a vida tornando-se úteis; como, porém, eles pedem esmolas por amor de Deus, é
impossível recusá-la, e é assim que se fortalece entre eles o hábito da preguiça. Há,
nesse sentimento, sem dúvida, algo de comovedor, e não mereceria senão elogios, se
somente tivesse por objeto esses infelizes que uma moléstia horrorosa afasta dos
seus semelhantes; como, porém, essa boa gente que conversava na minha presença,
pode pensar que encorajar o vício é dar a Deus uma prova de amor?170

A caridade só era digna de louvor quando empregada na purificação do espaço
daqueles “infelizes que uma moléstia horrorosa afasta dos seus semelhantes”. 171 Pesava,
portanto, reforçar elementos positivos do caráter daquela população e canalizar os bons
sentimentos em função do bem comum. Portanto, era o vício moral da preguiça que,
incentivado pela caridade pública, deveria ser atacado. Quanto à condição sanitária da região,
afirmava que ela não poderia ser “considerada insalubre” e, acentuando a intervenção do
167
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poder, insiste que, após trabalhos de saneamento com o aterro dos lugares pantanosos, essa
condição seria ainda mais reforçada. 172
Em 1835, o governo provincial expressava sua preocupação com a salubridade
urbana, 173 mas também com o clima e sua relação com a saúde, com as endemias locais e com
as epidemias advindas do exterior, com as instituições sanitárias e com a formação de
profissionais médicos. Em um discurso sintetizador da concepção de salubridade pública,
naquele momento, José Rodrigues Jardim mostrava as especificidades da política sanitária
regional. Essa fala, como parte constituinte do conjunto discursivo apresentado pelos
presidentes de província, permite exprimir em torno de quais problemas se constituía, entre os
anos 1830 e 1870, a política sanitária goiana e dentro dela o espaço ocupado pela lepra e pelo
leproso.
A saude publica em toda a Província está confiada a Providência, e a nao ser o clima
tao saudável, em ermo se teriao tornado as suas Povoaçoes: hum só Professor de
Medicina se nao encontra em toda a Provincia, e apenas se acha n’esta Capital hum
Estrangeiro, que mostra ter conhecimentos de Chimica, e Pharmacia, ao qual, attenta
a necessidade, está confiado o curativo dos doentes recolhidos no Hospital de
Charidade, em virtude do Aviso da Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio,
datado de 20 de Julho de 1833, com a obrigaçao tambem de dar liçoes de Pharmacia,
e Chimica. Professores habeis nao se abalançao a vir residir em huma Provincia
central, cujos habitantes nao podem preencher o interesse; que lhes oferecem a
Corte, e as Cidades populosas: n’este estado quao útil será, se descobrirdes meios de
fazer com que alguns dos nossos Patricios, sob condiçoes, vao estudar, e aprender
huma Arte tao interessante, como a de conservar a vida, e libertar da morte aquelles,
cuja enfermidade muitas vezes se torna mortifera pela errada applicaçao dos
remedios! 174

Dentro de uma concepção do determinismo geográfico, apenas a bonança
climática poderia explicar a ausência de epidemias na região. Preocupava o poder o risco de
que, em decorrência da doença, as “Povoações” se tornassem desertas. Tal perigo incentivava
o governo a reclamar a falta de médicos para socorro dos doentes, mas também para a
formação de novos profissionais. Já que o único ali presente, além da responsabilidade do
Hospital, difundia por meio do ensino os conhecimentos de farmácia e química, era necessário
alguém com capacidade para fazê-lo com relação à medicina. José Rodrigues Jardim insiste
na utilidade de formação naquela arte, que ele define como “de conservar a vida, e libertar da
morte” de um patrício. Haja vista que considerava haver na província muitos que tinham
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como causa da morte a “errada applicação dos remédios”, pois, em decorrência da falta de
médicos, a prática curativa não se circunscrevia à medicina, cabia ao governo criticar a livre
atividade de curandeiros, herbanários ou de práticos.
Em 1841, o médico Vicente Moretti Fóggia insistiria no mesmo tema ao reclamar
ao governo meios para curar as mulheres no espaço do Hospital São Pedro de Alcântara.
Argumentava que elas “por um pudor mal entendido deixam-se adoecer – ou mandam chamar
uma benzedeira, curandeira, parteira, que ordinariamente lhes agrava o mal. Só quando a
moléstia agrava, elas vão ao hospital. Além disso, essas mulheres, fazendo um exercício ilegal
da Medicina, reinam na atualidade”. 175
E segue José Rodrigues Jardim que dentro de um padrão comum aos discursos,
para tratar de saúde falava, das “causas” de sua alteração, ou seja, as causas das doenças:
Tratando da saúde cabe fallar das causas que a alterão: os charcos, os lameiros, os
depositos de imundices, que se encontrão nesta Capital tornão a sua atmosphera
menos saudavel; damno que huma policia mais escrupulosa teria feito desapparecer:
os alimentos corrompidos, a carne da rez cançada, e maltratada, as bebidas
espirituosas de mistura com o azinhave dos vazos, em que são destilados são sem
duvida tambem as causas das moléstias, que se tem tornado endemicas do Paiz:
algumas providências podem, se não arredar, minorar as cauzas destes males; mas
he preciso que ellas se fação effectivas. 176

A salubridade do clima era explicação da saúde, enquanto eram as ações humanas,
interferindo na natureza, que criavam as condições para o desenvolvimento de elementos a ela
nocivos, tornando a atmosfera insalubre. A importante relação entre o homem e o meio se
expressava na identificação dos espaços geradores de miasmas, ou do “ar inficcionado”, e
consequentemente causadores de doenças epidêmicas que poderiam transformar “em ermo”
as “Povoações”: pântanos, charcos, lameiros, depósitos de imundícies, espaços alagados em
geral.177
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Outras causas de enfermidade eram as más condições de produção e de
conservação dos alimentos, cuja ação de contenção se circunscrevia à “polícia”. Portanto, a
intervenção política poderia ser feita estabelecendo uma polícia sanitária “escrupulosa”; pois,
além do clima e dos espaços insalubres, compreendia-se que era a qualidade da alimentação
um elemento importante na manutenção ou perda da saúde, e constituição de doenças
endêmicas “no paiz”. 178 Conjuntamente à intervenção no espaço, chamava-se atenção para um
problema reclamado pelo “bem geral” e que se relacionava a uma parcela da população da
cidade: os doentes contagiosos, cuja “livre comunicação” nos espaços da cidade levava a:
O escorbuto, a elephantiazes, a morfea, e as mais moléstias contagiosas se vao
transmitindo de huns a outros pela livre comunicaçao dos enfermos com os saos,
aquelles por falta de hum azilo correm as ruas da Cidade, mendigando o
indispensável alimento, estes encarando todos os dias o lastimoso espectaculo se
acostumao perdem a sensibilidade, e a repugnancia, e se misturao, e respirando o ar
inficionado se fazem victimas das mesmas enfermidades: os primeiros reclamao de
Vós os socorros, e o bem geral exige providencias para que se nao arruíne a saude
publica.179

Os discursos políticos repetiam sobre a situação sanitária o mesmo conteúdo
presente em relatórios de viajantes. A frequência da morfeia na Capitania havia sido
comentada por Mello Franco;180 Cunha Mattos havia chamado a atenção para o convívio entre
os doentes e sãos nas proximidades das estradas por onde havia passado; 181 e Saint-Hilaire
relatou o incômodo de notar os enfermos expondo suas chagas nos espaços urbanos das
cidades de Meia Ponte e Jaraguá. 182 Portanto, nesses casos, afastar as causas das doenças
significava afastar os doentes, evitando a mistura e a desordem que se apresentavam no
espaço da cidade. Os viajantes, militares e políticos haviam construído um conhecimento
sobre a população, à administração cabia transformar aqueles indivíduos, valorizando os
aspectos sanitários e de acordo com os conselhos médicos. Os elementos citados pelo discurso
político denotavam a constituição de um projeto de intervenção sobre o espaço e população.
Em suma, as condições climáticas, a falta de médicos, a necessidade de formação
de novos profissionais por meio do ensino da atividade médica, as causalidades das doenças, a
preocupação com o resguardo da população e da sua saúde, a intervenção no espaço
178
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destruindo os lugares que se constituem como doentios, a construção de instituição de
segregação, a separação espacial de doentes contagiosos mostram que o poder político
intervinha e indicava “providências” para atacar elementos nocivos e doenças já presentes no
“seio” da sociedade, e para evitar epidemias.
A imagem negativa dos doentes que viviam no espaço urbano e incomodavam não
era especificidade goiana, repetia-se em outras províncias, ou mesmo na capital do império.183
A morte (representada na guerra ou na peste) substituída pela presença do louco, leproso,
morfético, elefantíaco marca a virada no interior da mesma inquietude e não exatamente uma
ruptura como propõe Michel Foucault. Não mais a morte como conclusão da vida, mas como
continuidade e pertença à própria existência, por isso as imagens dos leprosos, enquanto
expressão do grotesco, como metáfora da monstruosidade, atrai o olhar. Um objeto que estava
oculto e cujo fascínio se exprime, que se desvenda aos olhos numa imagem religiosa como
castigo do pecado, expressão da punição pela má conduta; bem como a forma pela qual o
crente poderia alcançar o perdão.184 Nessa condição, como afirma Foucault relativamente à
loucura e ao louco, podemos afirmar que “tornam-se personagens maiores em sua
ambiguidade: ameaça e irrisão, vertiginoso desatino do mundo e medíocre ridículo dos
homens”.185
O discurso não apresentava o doente de forma individualizada, ele se mescla aos
pobres e vadios; a fronteira do conhecimento e da prática médica relativa à lepra, naquele
momento, se mostrava no uso concomitante dos termos elefantíase (dos gregos), morfeia,
lepra, filariose e sífilis para indicação de um mesmo fenômeno mórbido, 186 ou de estágios
desse fenômeno, como no caso da sífilis. No quadro de ações político-administrativas tratavase de pensar a constituição de instituições de controle social e ações voltadas para a
intervenção no espaço: vacinação e revacinação, estatísticas, construção de cemitérios,
ajuntamentos de população, interação entre clima e salubridade.
Para a saúde, se agia de forma a afastar os doentes contagiosos, abrigando-os nos
subúrbios da cidade, liberando assim os espaços urbanos de sua presença. Nesse quadro, não
se indica uma doença, mas um grupo de doenças e de doentes que precisavam ser afastados e
183
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assistidos, por meio da caridade e socorro público, com curativo, abrigo e alimentação. Da
parte da população, buscava-se a constituição de novos hábitos individuais, a identificação e
não aceitação do convívio para com esses males, e a cobrança de ações públicas em prol da
salubridade. Por parte do governo, tratava-se de agir para a construção do “bem geral” por
meio da saúde e caridade pública.
Para o poder político, a região era vista e apresentada como pobre e doente.
Decadência, miséria e doenças regionais são discursivamente construídas pelos poderes
provinciais, pois, afirmavam que diante da introdução do propugnado pela ciência e dos
investimentos do poder central na região, atrairiam o progresso e a civilização. A ideia de
construção da civilidade por meio do refinamento das maneiras e da racionalização das ações,
como proposto por Elias, é constante nos enunciados dos presidentes de província que tratam
sobre as questões de salubridade.
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Progresso e civilização são temas incorporados

gradualmente aos discursos construtores da região e de suas condições sanitárias, porque
pensando a sociedade globalmente, considerava-se medicamente também elementos morais: o
ócio, a preguiça, a desordem, a vadiagem estavam relacionados aos fatores mórbidos.
Somavam-se na compreensão da saúde aspectos naturais, as ações humanas e aspectos
morais. A intervenção do Estado dar-se-ia pensado, a relação entre elementos que poderiam
parecer desvinculados, mas que em desordem geravam o mau funcionamento do todo.188 Por
isso, a mistura entre pobres doentes, aos quais se devia responder com a caridade, e pobres
vadios aos quais se devia impor a punição e correção deveria ser desfeita. Ao se constituir
instituições para os doentes pobres, se impunha, por outro lado, a punição, para aqueles que
não se adequavam a elas e insistia em manter a vida de mendicância. Ela era definida pelo
governo provincial, por meio da Resolução nº 6 de 1835, que indica:
O vagabundo que depois de ter destino andar: mendigando sem a cédula do fiscal
será levado de ordem deste até duas vezes para o posto no destino que lhe foi dado e
continuando a aparecer na mendicidade por que nesta se tenha habituado será levado
da terceira vez perante o Juiz de Paz, para o fazer corrigir com hum até três dias de
custodia.189
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Cristina de Cássia Pereira Moraes afirma que as estratégias de controle
respondiam à pretensão de subordinar ao trabalho uma população de vadios e vagabundos que
se formava (embora tais estratégias não ficassem sem resistência), 190 bem como de excluir os
doentes contagiosos. No entanto, é preciso observar, que numa sociedade escravagista, o
incentivo ao trabalho desse grupo estava diretamente relacionado às questões da higiene
urbana e do disciplinamento moral. Os médicos não intentaram intervir no estatuto da
escravidão no que se refere à mão-de-obra, embora indicassem em seus discursos que esse
trabalho se ativesse ao espaço rural, higienizando a alimentação, a moradia, o vestuário, etc.,
porque na cidade esses indivíduos eram notados como obstáculo à constituição de uma família
nuclear e saudável. Aplicava-se uma higiene da escravatura, tendo como alvo a família e a
cidade, não uma medicina do trabalho.191
A leitura da realidade goiana ressalta, no que se relaciona à alimentação, a
preocupação com a constituição física e cultural de uma população que sofria constantemente
com a carência alimentar e com endemias dela advinda, 192 reforçadas pela má condição
ambiental local e precariedade da situação de vida e trabalho dos grupos mais susceptíveis
como escravos 193 e trabalhadores livres pobres. Essa população era caracterizada pelos
enunciados elaborados por viajantes, cronistas e presidentes provinciais como atrasada,
preguiçosa, indolente e responsável pela decadência econômica local. 194 Nesse sentido,
iniciativas desorganizadas respondiam a demandas político-econômicas, por meio da
estratégia de intervenção no espaço e de transformação de hábitos.
É bom lembrar que, nesse período, a economia goiana, baseada na agropecuária,
vivia o problema da escassez da mão-de-obra, portanto, essa estratégia devia estar em acordo
com os interesses econômicos e políticos. Nesse sentido, os mesmos elementos, alimentação,
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moral, desordem são observados. A família goiana foi alvo de estratégias de disciplinarização
no século XIX, especificamente na cidade de Goiás, a crítica se voltava à presença escrava
como fonte de males e corrupção moral no seu seio.195 As estratégias de intervenção médica
se dão no sentido de criticar as amas-de-leite e seu efeito nefasto sobre a saúde e a moral das
crianças; o escravo doméstico e seu efeito negativo sobre a família, pois incentivaria a
preguiça, o ócio, o desregramento moral.196
No que se relaciona a política para doentes contagiosos, a saúde e caridade
pública exprimiam-se na intervenção sobre o espaço e sobre os indivíduos. A exclusão social
desse conjunto apresentava um “jogo de exclusão”: permitia a purificação da cidade, a
salvação do excluso e dos que os sustentavam por meio da caridade. Eram construídos abrigos
em espaços marginais, nas cidades onde não ocorre a composição desses espaços, a vida
errante torna-se característica desse grupo. No espaço da cidade se misturando aos outros
elementos pertencentes à população flutuante, ou vivendo como nômades às margens das
estradas, o leproso constituía perigo e insegurança.
No entanto, o leproso, como “habitante simbólico”, e mendigos, vagabundos e
pobres, enquanto “população real”, já chamavam a atenção para a necessidade de organização
e ordenamento do espaço. 197 Uma melhor disposição, que permitisse a “circulação”, bem
como a “segurança” da população, cobrava do governo um planejamento. A ele cabia intervir
na cidade para valorizar as suas principais funções: de higiene, de garantia do comércio
exterior, de articulação das redes de ruas para com as estradas externas, e principalmente,
aquela que se expressava como seu principal problema, de vigilância, pois “a insegurança das
cidades tinha aumentado devido ao afluxo de todas as populações flutuantes, mendigos,
vagabundos, delinquentes, criminosos, ladrões, assassinos, etc”. 198 O plano de combate,
fundado no afastamento, se direcionava aos indivíduos tomados enquanto ameaça, “uma
dimensão basicamente individual – por dizerem respeito aos doentes – assumindo um caráter
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mais amplo pelo número elevado de doentes e pela necessidade de se descobrir os enfermos,
impedindo que se escondam”. 199
Relativamente ao cuidado com a higiene dos espaços públicos urbanos, os
presidentes de província comparavam o descaso da população com a saúde, na província, com
a preocupação que se observava nas regiões mais centrais e populosas. A salubridade era
característica de civilização e a ciência podia ser aliada ao processo de desenvolvimento, logo,
a implantação de medidas passava a ser compreendida como responsabilidade do Estado, ou
seja, a arte do governo. Reparava-se o reconhecimento da produção de novos saberes e de
novas práticas sendo implantadas alhures, e desejava-se que a região passasse a se inserir
naquele novo contexto que se apresentava. Contrariando o pensamento de Lilia Moritz
Schwarcz de que o pensamento e o discurso científico, definidores de uma prática, servissem
mais especificamente para rotular os “homens de ciência” que para sua ação, 200 atitudes
foram tomadas no intuito de restabelecer a salubridade, os governantes discursavam
arquitetando, naquele campo, tanto ações quanto inércias.
Semelhantes preocupações estão inseridas em um quadro maior de transformações
da medicina ocorridas nos séculos XVIII e XIX: o acréscimo ao neo-hipocratismo de temas
como a higiene, os fatores alimentares e raciais na explicação das doenças; as redefinições da
perspectiva do governo dos vivos, em que a medicina mostra a conveniência da aplicação de
políticas sanitárias e uma nova concepção de poder cuja tecnologia empreende-se sobre os
corpos. No quadro de pensamento da medicina miasmática, consideravam-se o desequilíbrio
do corpo com o meio ambiente, a dieta alimentar e elementos relacionados à higiene e à
civilização como pressupostos para as doenças.
Foi da necessidade de classificação dos miseráveis, especialmente após o declínio
da mineração, cujo ócio constituía “um fator de perigo urbano”, pois poderia desaguar em
“vadiagem, descontrole e desordem”,201 da luta contra a violência (representada inclusive pelo
ataque de indígenas) e da defesa das fronteiras, que foram criadas frentes de trabalho diversas
como a construção e manutenção de presídios202 e abertura de estradas. Os presídios, frentes
de trabalho e trabalhadores rurais (ajuntamentos em espaços de fronteira) foram motivo de
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preocupação no nível da economia e da construção do desenvolvimento regional e da
salubridade. De forma ampla, nota-se a imbricação de dois temas: a constituição do espaço (a
definição das fronteiras foram os principais temas políticos no século XIX no Brasil) e a
identificação de uma população que precisava ser administrada.
Economicamente, as análises têm indicado que a integração ao mercado e
progresso nacional por meio da produção agropastoril era o remédio contra o isolamento, a
doença e a pobreza da região e população. 203 No entanto, outra perspectiva de análise, nos
apresenta a ocorrência de uma descontinuidade em relação ao próprio tratamento do território.
Defendê-lo era significado no estabelecimento de vias de circulação de suas mercadorias, na
multiplicação dos povoados, na conversão do indígena e na promoção da incorporação dos
valores e comportamentos portugueses. 204 Essa lógica, advinda do final do século XVIII, se
mantem no XIX e se soma ao desenvolvimento da agricultura e do comércio regional. 205
Os espaços de ajuntamento de população se constituíram tanto como solução
política e econômica para a ociosidade e perigo urbano, quanto elemento de preocupação
sanitária para a administração pública. A falta de estradas, de produção, de trabalho e a
presença da doença se constituíam como importante elemento explicador do atraso. Sem
dúvida, eram as estradas que permitiam e facilitavam a “circulação” de produtos para o
comércio, de pessoas, do ar. O trabalho era, em contraposição ao ócio, elemento aliado à
ordem e moralmente propício à saúde. A doença enfraquecia as forças produtoras e que,
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levando à morte, diminuía o número da população e consequentemente da riqueza. Esses
elementos, deveriam, em conjunto se constituir como objeto de interesse dos governos.
As “febres intermitentes” ou “perniciosas” eram a principal endemia goiana 206 e
estavam no espaço de imbricamento de todos esses elementos, atingindo especialmente as
populações às margens dos rios Paranaíba e Araguaia (por onde se processava o trânsito de
mercadorias), as populações dos presídios e aquelas populações do norte da província que se
contrapunha ao sul tanto pela falta de produtividade quanto pela presença da doença. 207 As
febres intermitentes estavam “deffundindo-se a acção miasmática até a grande distancia do
mesmo rio” Paranaíba, “atacando os moradores de varias fazendas, que nunca tinhão sofrido
desta enfermidade”, ou os presídios, como o de Santa Leopoldina, no Lago dos Tigres, “cuja
guarnição foi toda acometida”. No norte, as doenças endêmicas como “a coqueluche, as
febres intermitentes, e bronchites” decorriam da insalubridade do clima, temperatura e
umidade, e da sua atmosfera contendo em determinados pontos um “território pantanoso e
cheio de focos miasmáticos”, que se somava ao desconhecimento dos preceitos de higiene
pública e à falta de médicos.208
Em 1867, o presidente da Província de Goiás, Augusto Ferreira França, exibia seu
reconhecimento da relação entre a melhoria das condições sanitárias da população e o
crescimento econômico. Em seu discurso, associava ambos ao reconhecimento e à
subordinação de ações e políticas de Estado aos conselhos médicos científicos, pois
nos paizes civilizados muito desvelo merece da parte da administração tudo quanto
diz respeito à salubridade pública.
A conservação da saúde dos habitantes que povoão um paiz é a condição primária de
seu crescimento, porque o é de sua própria existência.
Manter em condições favoráveis o estado higiênico dos centros populosos
empregando as medidas administrativas aconselhadas pela ciência, é dever
imperioso de todos os governos.209
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O presidente justificava sua omissão por falta de meios, mas afirmava que,
durante sua administração, o território não fora atacado por qualquer epidemia, “reinando
somente as moléstias endêmicas”. Porém, essas condições favoráveis deviam-se à
“Providência Divina”, já que “extinguir todos esses focos de infecção não está ao alcance da
administração”. Para tanto, era “preciso, para assim dizer, mudar a superfície da provyncia”.
O agente infeccioso, próprio da região e “fruto do ambiente” local, 210 era o que determinava
as endemias, das quais a febre palustre era a principal preocupação. Sabia-se que os pântanos
eram espaço ideal para a formação de miasmas que poderiam dar origem a novos focos de
infecção; para o paradigma médico, ela era resultante da putrefação de matéria animal ou
vegetal no ambiente,211 ou seja da intervenção humana.
Para atacar o risco de epidemias se exigia da administração ações pontuais, pois o
que a caracterizava era a esporadicidade e externalidade, tais como evitar-se que tropas vindas
de Minas Gerais (atacadas de varíola) adentrassem a região, ações preventivas, como vacinarse a população, estancarem-se as águas na região do centro e proximidades da capital e
“fazer-se dessecar, pelos meios convenientes, alguns pântanos mais vizinhos dos povoados e
impedir-se que se formem novos, dando esgotos às águas e melhorando as estradas”. 212
Exprimia-se na indicação do presidente a clara distinção entre doenças epidêmicas
e endêmicas. Enquanto as primeiras estavam claramente relacionadas a eventos específicos,
como o que ocorria com a varíola, por isso a preocupação com a vacinação, a segunda era
própria do ambiente regional e estava ligada a seu clima, topografia, umidade, etc.; ainda,
enquanto a ação sobre a população se ligava à perspectiva da epidemia, a ação sobre o espaço
se ligava às endemias. 213 Portanto, a administração dessecava pântanos, construía esgotos para
as águas e melhorava as estradas, destruindo os impedimentos para a livre circulação do ar,
das águas e das pessoas. Augusto Ferreira França garantia assim, subordinando o governo aos
conselhos médicos, cuidar da salubridade pública, conservar a saúde dos habitantes para o
crescimento do “paiz” e manter a higiene dos “centros populosos”. 214
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O conhecimento médico da primeira metade do século XIX, o neo-hipocratismo,
tinha como importante característica a preocupação em pensar como os fatores ambientais,
pesadamente o clima e os ares, influenciavam na saúde individual e dos grupos; eram
“circunstâncias influentes” sobre os corpos e os ânimos. Essa medicina era centrada no
coletivo, pois eram o desequilíbrio, o amontoamento, a desordem que geravam medo; 215 por
isso empreendiam-se a identificação e a ação sobre os lugares que poderiam causar doenças
(endêmicas ou epidêmicas); o controle da circulação das coisas (ar e água), e a distribuição e
sequência dos elementos comuns à vida na cidade. 216 A análise médica pensava aspectos
globais, ócio, doença, insegurança, população das cidades. No entanto, a relação entre médico
e poder político era baseada na consulta, por onde se explicitava do ponto de vista da
medicina os problemas a serem atacados, ou seja, o médico legitima o poder
institucionalmente centralizado.217
A vacinação e revacinação contra o “mal de bexigas” era uma importante
preocupação, porque representava um preventivo contra o principal medo referente às
doenças contagiosas no século XIX,218 também porque se afirmava que, em caso de epidemia,
a província estaria totalmente ao acaso, por causa do pequeno número de médicos atuando na
Capital e da inexistência desses nas outras cidades e vilas. No entanto, uma grande
preocupação sempre lembrada era o descaso da população com a vacinação, atitude explicada
pelo medo da vacina (pois para muitos ela era a responsável pela doença), pela má qualidade
do pus vacínio enviado da capital do Império e pela ineficiência dos vacinadores paroquiais.
Não foram apenas os intérpretes estrangeiros e os intelectuais nacionais que construíram o
sertão como ausência de civilização,219 os discursos políticos presidenciais também indicam
essa mesma argumentação. O posicionamento popular era explicado pelo atraso cultural em
relação à civilização: “he fatalidade, que havendo hum meio tão eficaz, e maravilhoso para
evitar este contagio, nós estejamos em tal atraso, e com taes prejuízos, que tendo já vindo por
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vezes o puz vaccinico, se tenha deixado destruir sem dele se fazer uso algum”. 220 A
propaganda era incentivada, chamando a atenção do risco de um surto epidêmico advindo de
outras províncias próximas como Minas Gerais, onde “o flagelo das bexigas tem ceifado
muitas victimas”. 221
Em contraposição ao atraso local, indicava-se discursivamente o exemplo a ser
seguido: a ação da Junta Central de Vacina de Paris, que em 1810 proporcionara o aumento da
população da França por meio da vacinação; ou o da criação de leis impondo a sua
obrigatoriedade para crianças e a penalização dos pais desobedientes por meio de multa em
Munique. No Brasil, a família real se alinhava àquele modelo; cabia, portanto, aos membros
da Assembleia Goiana e seus familiares se posicionarem em relação àquele objeto “dos mais
importantes por todos os Governos civilizados”, fazendo-se inocular. 222 Os médicos, como
auxiliares dos presidentes de províncias, empreenderam pesquisas e ações locais no sentido de
garantir a qualidade do material advindo da capital do império, em 1840 e 1845, com
semelhantes resultados negativos.223 Em seus escritos, o governador reafirmava, que auxiliado
pelo médico havia feito experiências, mas “nossas tentativas não produzirão efeito”;
acrescentando que “todavia não desanimo, e tenciono fazer novas, [pesquisas] cujos
resultados vos participarei”.224
A reforma do Instituto Vacinico da Corte acalorava a possibilidade de reanimação
daquele serviço localmente. Organizado com um Inspetor Geral e uma Junta Vacínica na
Capital do império, o serviço seria regionalmente representado por um Comissário vacinador
provincial lotado na capital da província, descentralizando-se as ações por meio de
comissários vacinadores municipais e comissários vacinadores em cada paróquia, “em todas
as Povoações, onde haja pessoas com as necessárias habilitações, que se prestem a
desempenhar este emprego”. 225 O médico Theodoro Rodrigues de Moraes 226 assume o cargo
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de vacinador provincial, no entanto reclama em seus diversos relatórios da falta de pessoal
qualificado e do desinteresse das municipalidades que, em acordo com o preconceito
popular,227 a inércia e falta de “zelo e patriotismo dos que estavam ocupando esses cargos”, 228
justificava a pouca propagação da vacina. Ao tomarem a imagem da capital da república, ou
ainda da Europa, em contraposição à cultural local, os governos expressavam a
desvalorização das ações locais que exprimiam a resistência ao progresso e à civilização. 229
Em 1852, uma epidemia vinda do Pará atingiu a Vila de Carolina, 230 no norte,
onde a vacinação não era constante,231 como também não o era nas outras regiões, mesmo na
Capital e cidades mais próximas e mais urbanizadas ocorriam interrupções como em 1853. 232
Em Catalão, no ano de 1854, a morte de duas pessoas pela varíola 233 expunha o risco do
“flagelo”. Em 1856, a queixa tinha motivo especial: o medo de que o pus vacínico enviado do
Rio de Janeiro pudesse ter sido contaminado com o “germem” da cólera que aí havido se
transformado em epidemia. 234 Havia em Goiás, como alhures, o medo das perdas econômicas
e dos conflitos que poderiam daí advir. 235 No Rio de Janeiro, diante da mortalidade, médicos e
226
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homeopatas fixaram estratégias e práticas higiênicas em grande parte infrutíferas. 236 Ainda
impuseram normas de posturas em relação à salubridade pública, para evitar ajuntamento de
pobres, vagabundos e vadios, que deixavam de ser apenas a metáfora da doença contagiosa,
passando a “representar perigo de contágio no sentido literal”; a criação da Junta Central de
Higiene e de nova legislação sanitária, em decorrência das epidemias de febre amarela de
1850 e de cólera de 1855, é indicada como o momento de surgimento da higiene no Rio de
Janeiro.237
Em Goiás, seguindo o conselho dos médicos, o governo provincial empreendeu
ações para evitar “a invasão de semelhante epidemia [cólera] na província, ao menos de
minorar-lhe a força e intensidade”. Aprovou “provisoriamente alguns artigos de posturas que
a câmara da capital organizou a bem da salubridade publica”, limpou vários lugares onde
havia “deposito de immundices, e aguas estagnadas” e enviou para as Câmaras valores
advindos dos cofres provinciais. Da parte do governo imperial, a província recebe vinte
ambulâncias com medicamentos, a aceitação do pedido de cancelamento da transferência
anteriormente indicada do médico Theodoro Rodrigues de Moraes para o Mato Grosso e
verbas referentes ao socorro público que foram encaminhadas às Câmaras. 238 A epidemia se
constituía como uma oportunidade de intervenção positiva sobre a sociedade e o espaço, por
meio da higiene e preventivamente.
Com o passar do tempo, e sem a ocorrência de epidemias, a “repugnância
invencível que tem o geral da população para receber a vacinação” é inversamente explicada.
Afirma o presidente José Martins Pereira de Alencastre que “não consta que houvesse em
tempo algum apparecido na província a epidemia de bexigas”, 239 portanto, como explicar para
a população a importância daquele preservativo? Reforçava o presidente que, desde 1811, as
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bexigas “nunca visitarão esta província, e praza a Deos que seja sempre preservada de tão
terríveis flagelos”.240
Essa alegação precisou ser revista em 1863, quando a cidade de Uberaba (Minas
Gerais) foi atacada de um surto, alarmando as cidades goianas do sul, que cobraram do
governo provincial auxílio e aconselhamento. Os conselhos foram dados pelo cirurgião-mor
Theodoro Rodrigues de Moraes, indicando a constituição de cordão sanitário, medida corrente
nesses eventos.241 Os auxílios, no entanto, não foram enviados, já que não havia pus vacínio
ou verbas disponíveis. Tal ocorrência permitiu a retomada do serviço de vacinação, pois que,
diante da proximidade de Uberaba, o governo goiano pôde obter o fluido vacinal em boas
condições de utilização. 242 A retomada do trabalho de imunização foi expressa com a
preocupação de inocular os homens que saíram de Goiás para lutarem na Guerra do Paraguai,
em 1866, durante o governo de Augusto Ferreira França. 243
Em 1867, as bexigas “importadas do Corumbá” chegavam a Cuiabá, os médicos
enviaram em urgência instruções sobre os procedimentos cautelares a serem tomados pelo
comandante do destacamento do porto do Rio Grande, capitão Braz Marcellino e Camargo.
Junto aos conselhos médicos, a ação política de envio de “[...] tubos e laminas com fluido
vaccinico, com quanto o comissário vaccinador declarasse que pouca ou nenhuma esperança
tinha de que ele produza resultado profícuo”. Assim mesmo pretende ele “empregal-o nesta
cidade a fim de certificar-se de sua eficácia”.244 A ação de constituição de cordão sanitário
resultou na defesa da província do “terrível flagelo das bexigas, que grassarão em Cuiabá,
ceifando extraordinário numero de victimas”, portanto, a salubridade pública da província não
sofria “nenhuma alteração notável”, mantendo-se, como resguardo, a distribuição da vacina
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recebida do Instituto Vacínico do Rio de Janeiro. 245 Afastado o risco de epidemia, a aplicação
de vacina e o seu recebimento da capital imperial voltavam a ser irregulares. 246 A ameaça,
representada no medo da lepra ou da peste, esteve presente em Goiás durante o período
estudado, e era diante dela que as autoridades pensaram ações sanitárias de afastamento da
população e de intervenção no espaço.
Se as doenças surgiam das emanações advindas dos espaços alagados, atentandose para essas complicações, os administradores provinciais culparam a superfície da região,247
providenciaram a limpeza dos “focos de emanações deletérias” 248 e empreenderam, em casos
de enchentes, a mudança de vilas, como a Vila das Flores – próxima do Rio Paranã –, para
locais mais altos e salubres “livre[s] de quaesquer inundações do Rio”. 249 A sede foi
transferida, considerando conhecimentos médicos sobre a especificidade da localização, para
a povoação do Forte, que se situava “em muito melhores condições de salubridade, por estar
colocada em lugar alto, em distancia de 6 a 8 legoas de Flores, e já fora do valle, ou, como
vulgarmente se chama, vão do Paranã, que é todo epidêmico”. 250 A boa administração mesmo
que não pudesse secar as águas das chuvas, justificativa largamente utilizada para explicar os
problemas de saúde em relação às variações naturais, podia intervir em questões como as
práticas dos enterramentos, que a teoria dos miasmas reforçava como necessária.
A defesa da construção de cemitérios nas diversas localidades da província iniciase, em 1845, no governo de José de Assis Mascarenhas. As justificativas elencadas, tanto por
ele quanto por seu sucessor Joaquim Ignacio de Ramalho, são de ordem da higiene, da
decência e da civilização,251 contra o “abuso de se sepultarem os cadáveres no recinto dos
Templos”, hábito contrário ao “respeito devido a Casa de Deos, como a saúde publica”. 252 O
afastamento dos espaços de enterramento impediria a produção de gases pestilentos que
245
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contaminariam o ar nas proximidades da cidade e que eram indicados com causadores de
epidemias. Tal relação se exprimia claramente na reclamação relativa ao cemitério situado em
espaço interno ao hospital São Pedro de Alcântara, que incomodou Francisco Mariani,
levando-o a propor, em 1854, a realocação da verba à disposição da sua Junta Administrativa.
Propõe que, no lugar de investir no projeto de mudança do estabelecimento hospitalar,
utilizasse-na para a construção de um “cemitério extramuros”, pois “prestarão um relevante
serviço à salubridade da Capital, diminuindo assim o numero dos enfermos pobres, que são
obrigados a socorrer”,253 bem como se estabeleceria nova fonte de renda para o hospital, 254
por meio da venda das sepulturas. Com a aprovação da obra na Capital, se reafirmam os
discursos de civilização. Era preciso convencer da impropriedade de “converter a casa de
Deos, onde os fieis se reúnem para assistir aos augustos mysterios da nossa religião, em
deposito de impureza, em foco de emanações deletérias”. 255
O projeto inicial de trezentas sepulturas, elaborado pelo médico Theodoro
Rodrigues de Moraes, foi largamente modificado, finalizado em duas mil e quatrocentas
sepulturas, capela, casa para depósito de corpos e casa para o administrador, 256 em uma
localização medicamente pensada, na estrada de acesso à capela Santa Barbara. Conforme as
indicações do médico, o local apropriado para a localização do cemitério era “alguns passos
além das últimas casas da rua do Retentém que reúne as demais condições de calor
indispensáveis a pronta dissolução dos cadáveres”. 257 O cemitério agregava o caráter da
coletividade, da continuação da humanidade, da observação de novos valores, dentre eles a
preocupação com o pobre e miserável que passava a merecer um túmulo, o que indicava o
aumento do tamanho inicialmente previsto.258 Além da preocupação com a morte e com os
mortos, com mais força se expressava uma medida preventiva de afastamento de um perigo
contra os vivos, contra a higiene dos espaços da cidade, contra a ordem que seria desfeita se

253

MARIANI, Francisco. Hospital de Caridade. Relatório com que o ex-presidente da Provincia de Goyaz, o
exmo sr. Dr. Francisco Mariani entregou a presidência da mesma ao exmo. Sr. Doutor Antonio Augusto Pereira
da Cunha. Goyaz: Typ. Provincial, 1854, pp. 33-34.
254
CUNHA, Antonio Augusto Pereira da. Hospital de Caridade. Relatorio que ao exm. sr. vice-presidente, dr.
João Bonifacio Gomes de Siqueira apresentou no acto de passar-lhe a administração da provincia de Goyaz o expresidente, exm.o sr. dr. Antonio Augusto Pereira da Cunha. Goyaz, Typ. Goyazense, 1857, pp. 14-15.
255
MACHADO, Antonio Candido da Cruz, op. cit., 1855, p. 26.
256
CUNHA, Antonio Augusto Pereira da, op. cit., 1856, p. 10.
257
Registro de ordens da presidência à administração do Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara. Livro
202. AHEGo. 1836-1862, p. 14.
258
ARIÈS, Philippe. História da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias. Tradução Priscila Viana de
Siqueira. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.

79

acaso ocorresse uma epidemia decorrente dos ares advindos dos corpos mal enterrados nos
espaços das igrejas.
O presidente José Martins Pereira de Alencastre, em 1861, retomando o problema
dos enterramentos nas igrejas, deixa claro o objetivo de expandir a ação de construção de
cemitérios civis, que havia começado pela Capital, para as demais cidades da província, pois a
“decência do culto e a saúde pública exigem uma completa extinção de semelhante abuso”. 259
Para tanto, reforça a cobrança pelo cumprimento de legislação estabelecida em 1856, taxando
fazendeiros e agricultores, e direcionando a renda arrecadada para a construção de cemitérios
em todas as paróquias da província. O reforço de uma nova legislação, direcionada a multar
os faltosos, definia como meta “tornar effectiva a cobrança das taxas, e sua aplicação ao fim
para que são destinadas”. Para tanto, informa o presidente em seu relatório: “[...] nomeei uma
comissao em cada freguezia; por ultimo officiei as camaras para que de acordo com essas
comissoes tomem as necessárias medidas, em ordem á que as vistas da presidencia sejao
satisfeitas com a possível brevidade, e as parochias dotadas com esse importante
melhoramento”.260
Em 1869, Ernesto Augusto Pereira exprimiu sua frustração pela continuação da
prática de enterramentos em igrejas, pois além da Capital, Meia Ponte (Pirenópolis) e Bonfim
(Silvânia), 261 apenas Corumbá, 262 Santa Luzia (Luziânia) e Catalão empreenderam ações para
construção de cemitérios civis. 263 Em Porto Imperial, a participação de um missionário
religioso recém-chegado à região que, interessado “pela obra, e pedindo o concurso do povo
por ocasião do Jubileo”, arrecadou rapidamente a quantia necessária para edificação do
“cemitério, com uma decente capellinha”. Nas posturas, expressava-se o cuidado para com as
Irmandades, ofertando a gratuidade dos enterramentos dos seus irmãos. 264 Se a compreensão
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do risco representado pelo corpo do morto responde ao conhecimento médico; as ações para
tal são do âmbito administrativo, religioso e da caridade particular.
A relação entre determinadas doenças e as classes por elas atingidas, donde a
preocupação com a pobreza, de evitar os ajuntamentos nos espaços da cidade, se somava com
a preocupação com o adoecimento da classe militar. O objetivo era de controle social do
pobre e reintegração do elemento da tropa que garantia a segurança, a circulação da
informação relativa ao poder político e o resguardo da riqueza do Estado. Por isso, a
administração se responsabilizava pelos encargos resultantes do seu tratamento nos hospitais.
Em 1819, Auguste de Saint-Hilaire reclamava que os habitantes da província
preferiam o ócio a se alinharem ao trabalho militar, bem como das más condições de
manutenção dessas forças, 265 o que se subtraia ao trabalho de vigilância por parte da
administração, já que eram os responsáveis pela observância da ordem nas cidades e pela
segurança e fiscalização nos postos e fronteiras, impedindo o contrabando, cobrando direitos
de entrada e fazendo o transporte dos impostos recolhidos. O corpo militar, além de garantir a
ordem, a segurança e a arrecadação dos impostos, cumpria o papel de transmitir as
informações e ordens da administração. A administração, reconhecendo a especificidade da
classe militar que precisava ser resguardada para a defesa dos interesses econômicos e de
segurança, toma medidas para resguardar sua saúde. Pois, “[a] syphiles primitiva sob todas as
suas formas, mas principalmente o viros heubatico, disseminado em quasi toda a população,
apresentou, comparativamente aos annos anteriores, muito maior numero de enfermos na
classe ínfima principalmente, e na militar”. 266 Além da criação de uma instituição hospitalar
específica, o Hospital Real Militar, o atendimento aos soldados no Hospital São Pedro de
Alcântara era subvencionado pelo governo provincial.
Outras doenças atacavam indistintamente, causadas por “vírus”, e geravam certa
inquietação relacionada com os aspectos da epidemiologia médica, expressa no aumento do
número de atingidos e nos espaços em que apareciam. Nelas “A hypoemia ou oppilação,
molestia reconhecidamente endemica neste clima, continuou a atacar indistinctamente a
265
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indivíduos de todas as classes”, ou ainda, aquelas específicas das regiões próximas aos rios e
que apareciam após as chuvas, atingindo a população sem distinção “as febres intermittentes,
que se manifestão depois da estação-chuvosa em quasi todas as povoações adjacentes aos
rios-Paranahyba, Tocantins, Araguaya, e seus affluentes”. Essa especificidade era remarcada
em decorrência do número daqueles atingidos por essas febres no espaço urbano “Na capital
poucos forão, durante o anno próximo passado, os casos d'esta ultima enfermidade”. 267
A própria localização do hospital foi constante matéria de exame, reclamação e
tentativa de modificação. Pensava-se a construção de um novo, pois “o edifício, em que se
acha o Hospital, é circundado por focos de emanações deletérias, que podem comprometer a
vida dos enfermos, ou retardar o seo restabelecimento”.268 A falta de médicos e boticas, era
reforçada, mesmo quando o Governo Imperial havia se dignado a “mandar para esta
província, em comissão, o distincto dr. Nuno Eugenio Seiblitz”, 269 que permaneceria na
capital por um ano às custas do cofre imperial. O governo central, respondia às reclamações
do governo da província concedendo, ainda crédito “para socorros públicos”.270
A ação política se afirmava na contenção de focos epidêmicos. Francisco Januario
da Gama Cerqueira, em 1861, quando de um foco epidêmico no aldeamento indígena
Jamimbu, “em conseqüência da mudança de estação”, utilizou a verba direcionada para
catequese (do orçamento geral e provincial) para prestação do socorro, remédios, roupas e
para as “dietas dos mais necessitados”. 271 Quando um foco de febre intermitente272 atingiu o
aldeamento de São José do Araguaia, em 1864, o comandante Couto de Magalhães foi o
responsável por prestar os socorros iniciais e requisitar novos suprimentos ao governo
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provincial, “afim de estar prevenido para qualquer eventualidade”. 273 Na região da cidade de
Jaraguá, em decorrência da construção de ponte sobre o rio das Almas, em 1867, o
amontoamento de animais e pessoas teria sido o responsável por uma epidemia “sendo
infelizmente víctimas das febres alguns dos trabalhadores, e também alguns passageiros”, 274
situação que dificultava a contratação de trabalhadores e atrasava a conclusão da obra.275
O ajuntamento de pessoas figurava como elemento de grande preocupação
sanitária, num período em que o contágio, dentro da perspectiva miasmática, podia ser
incentivado pelo insulamento.276 Esse discurso alicerçado na estratégia de controle social, de
justificação da incapacidade do governo provincial de prover os serviços públicos,
direcionando suas carências ao poder central, se insinuou até a década de 1870, mas se
fortaleceu no período posterior, quando o poder médico dele se apossa.
Em Goiás, percebemos, como resultando desse processo de resguardo do espaço
de atuação, a constituição de órgãos como a Inspetoria de Higiene Pública e ações de defesa
profissional como a multa a indivíduos que exerciam ilegalmente a medicina. 277 Nossa
afirmação da imposição do poder médico não desconsidera o conflito inerente a essa luta, pois
em toda a Província durante o século XIX, práticas empíricas e profissionais populares, como
parteiras, curandeiros, faziam parte do cotidiano dos serviços prestados à população,
especialmente nas pequenas cidades e nos espaços rurais. 278
É importante reforçarmos esses elementos para percebermos como dentro dessa
realidade de transformação, quanto às concepções, práticas e política médica, a lepra é
compreendida. Pois, é a partir dessas transformações que percebemos também novas
construções discursivas em torno desse tema, falas que construíram tanto a doença quanto o
doente e expuseram a necessidade de readequação das instituições voltadas para o seu
273
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cuidado. É a partir da constatação das transformações experimentadas no final do século XIX
e início do XX, no olhar em relação ao doente de lepra em Goiás e na necessidade de
construção de espaços específicos para seu encarceramento, que refletimos sobre a
necessidade de pensar o processo de constituição das condições que ofereciam possibilidade
para a divulgação e popularização de um tipo de discurso médico, da elaboração de normas e
da proposição de políticas e instituições de tipo isoladoras.
Percebo que, a partir da década de 1870, esses profissionais já defendiam o
reforço de sua posição e do espaço de ação científica nacional como auxiliar na construção de
políticas estatais. No entanto, as políticas higienistas, sanitaristas e eugênicas, o
estabelecimento de uma agenda de luta do corpo médico contra os “indesejáveis” charlatães,
práticos, curandeiros etc., e a interposição da luta por hegemonia se recrudescem no início do
XX.279
Em Goiás, essa luta vai se exprimir nos documentos produzidos no espaço médico
político em fins do século XIX, quando eles se alinharam ao projeto de monopolização do
campo de saber. A elaboração do ato n. 2893, de junho de 1881 que sancionou as novas
posturas policiais na Cidade de Goiás, rezavam sobre o título de Saúde Pública e Higiene que:
Art. 37. Nenhum medico, cirurgião ou boticario poderá exercer sua profissão no municipio, sem
que tenha aprezentado sua carta ou titulo á camara para ser registrado. Os infractores serão
multados em 30$000.
§ 1º Os estrangeiros, alem da obrigação supra, provarão identidade de pessoa e exhibirão atestado
de exame de sufficiencia.
§ 2º Os que exercerem profissão de medicina, sem diploma serão multados em 30$000 alem das
penas em que por direito tiverem incorrido depois de avisados.
§ 3º São absolutamente prohibidos as curas chamadas de feitiços, tanto o curador ou feiticeiro,
como os que uzarem desse artificio serão multados em 30$000 e oito dias de
prisão.
§ 4º Os remedios e mais objectos de que rezarem os feiticeiros, sendo aprehendidos serão
inutilisados e queimados.
Art. 38. O boticario que se negar em qualquer hora do dia ouda noite a aviar receita de que
prompto se exigir para socorro dos enfermos graves será multado em 30$000.
Art. 39. O boticario ou vendedor de drogas que vendem substâncias venenosas a pessoas
desconhecidas, suspeitas ou escravos. será multado em 20$000, alem das penas em que
incorrer por lei.
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At. 40. É prohibido aos boticarios vender remedios sem receita do medico salvo se os remedios
forem de natureza innocente, pena de multa de 20$000.55. 280

Por meio da legislação se expressava o poder médico político na defesa do seu
campo de saber, normalizando-o, exprimia sua luta contra todos os outros profissionais que
poderiam ameaçá-lo. Eles tiveram o apoio da administração pública na defesa dos seus
interesses profissionais, resguardando a prática médica da ação de práticos e “charlatães”, por
meio de multas281 aos que se atreviam a desobedecer à legislação.282 Importante salientar que
nesse momento, segundo uma tendência anteriormente trilhada por Theodoro Rodrigues de
Moraes que havia presidido a província de Goiás, o médico assumia o papel de administrador.
Magalhães explica que esses fatos expõem o conflito inerente à luta pelo
reconhecimento médico e proteção de seu campo profissional. 283 A deficiência numérica e
tecnológica do quadro médico goiano mostrava o descompasso na relação com o centro no
que se relaciona à pesquisa, no entanto, suas ações expunham claramente a defesa e conquista
do espaço de atuação. É diante desse quadro que médicos repetiam as reclamações no sentido
de cobrar a constituição e a ação da polícia médica contra aquele grupo que, especialmente
nos sertões do país, insistia em curar sem licença legal para tanto.284
O saber médico se impunha e era respeitado mesmo quando se contradizia ao
poder político, haja vista que mesmo prestando assessoria ao Estado, ele também se
confrontava aquele saber e forma de atuação. 285 Visconde de Taunay reforçava em seu
discurso os elementos construídos a partir dos interesses locais, no entanto, em 1875,
reclamou da falta que fazia, dentre as riquezas apresentadas pela província para a Exposição
Nacional do Rio de Janeiro, exemplares das plantas medicinais regionais. Segundo suas
afirmações, em “plantas medicinais quase nada mandou Goyaz, do muito que podia ter
280
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remetido”. 286 Tal circunstância possivelmente se explica pelo fato de que localmente o
representante responsável por coletar amostras era um médico, Francisco Antônio de
Azeredo, que, naquele momento, participava discursivamente da luta que se travava nas
instituições médicas nacionais em favor da legitimação da profissão e contra o curandeirismo,
herbalismo e mesmo a homeopatia, enquadrados sob a denominação de “charlatanismo”.
No entanto, em acordo com a estratégia médica de intervenção nos diversos
espaços sociais, que se entrecruzando, dariam origem ao processo de sua transformação,
Francisco de Azevedo, interessa-se pelos estudos e prática da agricultura, elaborando o
“Manual de Agricultura Elementar”. Outra estratégia da presença médica junto ao poder
político era por meio da própria atividade administrativa como fez em 1880 o médico
Theodoro Rodrigues de Moraes, que assumiu o cargo de vice-presidente da província. Nesse
momento, o também médico Francisco de Azeredo apresentou à Assembleia Legislativa um
Relatório com indicações de ações de saneamento da capital direcionadas à Câmara e ao
governo provincial. À Câmara aconselha “a remoção do lixo existente em vários lugares, a
limpeza das sarjetas da praça do chafariz e do açougue, a desobstrução dos bueiros e a
inspeção rigorosa dos gêneros alimentícios vendidos no mercado”, ao governo provincial
indica “a destruição de alguns prédios visando à facilitação da circulação do ar, a construção
do cais da Lapa e a mudança do curso do rio Uru para uma das cabeceiras do rio
Vermelho”. 287
Sobre a aquisição do prédio e terreno localizado no alto da praça municipal para
construção de um novo hospital, a contraposição médica ao governo provincial: “[f]orão
ouvidos os médicos, que aplaudirão a idea, reconhecendo a propriedade do novo local”. 288 No
entanto, para o presidente da província, quando da execução de estudos e exames para
execução da obra, possivelmente se consideraria como verdadeira sua opinião de que “taes
estabelecimentos, por diversos motivos bem patentes aos olhos dos entendidos e de todos,
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nunca devem ocupar o centro das cidades, ao contrário, procurarem os arrabaldes ou
subúrbios”.289
Em fins do século XIX, no quanto à população e à produção algumas
transformações devem ser observadas. A partir de 1875, percebe-se a constituição de uma
fala, onde emergem elementos relativos à responsabilidade do governo para com aqueles
homens livres e pobres que não se submetiam ao trabalho, porque “não podião trabalhar por
passarem mal” e que na miséria, e “à mingoa”, precisavam contar com a assistência para si e
para suas famílias. Eram famílias de agregados, que no campo cobravam “a bem do serviço
público humanitario, cujas despezas me parecem as mais produtivas, e necessarias a pouparse habitantes trabalhadores, de que tanto necessitamos, assim como o grande bem que resulta
da saude em geral”. Nesse sentido, passa-se a cobrar do governo que “ja tem feito a alguns,
toda proteção possivel aos pobres lavradores, a fim de melhorar sua triste sorte e a carestia de
varios generos alimenticios que tanto nos affectão”.290
A Memória escrita por Taunay, em 1875, nos dá pistas de um novo
direcionamento em relação a essas questões e sobre a segurança do território. Nela o
desenvolvimento e o progresso passava pela constituição do trabalhador, que em Goiás “não
tem hábitos de trabalho constante, pois não vê a retribuição imediata do labor; não sente em si
a evolução do progresso; vive vida lânguida e desanimada”. Ainda não havia na região uma
população propícia para bem “povoar uma zona sequer de seu imenso território ”; nessas
condições, considerava impossível que a região, ou o sertão - por ele definido como “terreno
ainda não de todo ganho ao trabalho e à civilização” - tomasse o partido do progresso.291
Acrescentava que o incentivo à imigração exigia mais que uma natureza rica e
salubre, os estrangeiros não desembarcariam na região sem a garantia de retorno para seus
investimentos e trabalho, por isso era preciso a construção de meios para o escoamento da
289
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produção. Era necessário dar fim à situação de segregação e esquecimento em relação ao
Brasil, e era de São Paulo, que marchava “na irradiação do progresso”, que deveria vir “o
abalo” que acordaria “do entorpecimento de letal prostração”. No aspecto cultural: “reunir
com jeito e persistência, dirigir e educar com firmeza e benevolência, a gente esparsa, inativa,
indolente, que é uma das pragas do interior do Brasil e de Goyaz”, “ativar a catequese” e
mostrar a preocupação do Estado para com a região, na oferta de segurança para a vida e para
os bens, reformando as colônias militares; o que findaria com o sentimento de impunidade
reinante. Acresce ainda a preocupação com a instrução da população, inculcando valores
morais e patrióticos, afirmando a existência de escolas nas mais “insignificantes” localidades
da Província. Expressava exigências quanto à participação da administração nos interesses
regionais, enfatizando o resguardo das fronteiras internas e a segurança da vida e dos bens. 292
O saber médico participou na construção do discurso relativo à potencialidade
econômica da agricultura, quando da organização da Exposição; entusiasmado, o médico
responsável elaborou um “Manual de agricultura elementar”. 293 Apareciam, portanto, nesses
enunciados a educação (moral e patriótica), o desenvolvimento da agricultura, a assistência ao
trabalhador rural, a imigração e o progresso, enquanto responsabilidades do Estado. Dessa
forma, em 1881, o Relatório da Polícia Administrativa e Judiciária, reclamava: “Por muitas
vezes homens robustos e mulheres ainda capazes do trabalho tem apparecido no meu gabinete
pedindo esmolas! Uma dellas, andava com uma subscripção para fazer duas casas, uma para
si e outra para allugar!”. A cura daquela chaga social dependia do cumprimento da lei, o que
encaminharia ao progresso.294 É aqui que aparece a crítica à compaixão a fim da salvação,
como pregava a caridade cristã. Pensa-se uma assistência com outra racionalidade, de
preparação para utilidade, nesse sentido a tolerância ao mendigo deixa de existir, é desse
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deslocamento que se mostram as condições para a constituição da filantropia e das exigências
da participação do Estado.295
Na Primeira República, o clima regional, elemento providencial para explicar a
salubridade, deu lugar ao território da doença que, somado ao discurso da ausência do poder
público, e do isolamento e pobreza, definiu o processo de constituição da lepra localmente.
Dentro desse contorno, a lepra se funda como problema sanitário, o leprosário como uma
necessidade e o isolamento como resposta médico-política.
1.3 Pobres, Órfãos e Doentes: Instituições Sociais e Caridade Pública
Da prática comum do abandono de doentes pobres nas cidades brasileiras, 296
especialmente leprosos, 297 surge a exigência do Estado na cobrança de “esmolas” e
contribuições da população para construção de asilos. Esses estabelecimentos precisavam de
licença do governo imperial para serem construídos, e normalmente, após sua edificação eram
subordinados aos cuidados de irmandades religiosas, e tinham seu regimento por elas
constituído. 298
No século XIX, a política de construção de asilos se expande para as diversas
províncias do país. 299 Em São Paulo, a Santa Casa de Misericórdia passou a receber o
pagamento pelo atendimento dos morféticos em suas residências e o Hospital dos Lázaros foi
erigido na região do Bairro da Luz em 1802. 300 Em Itu, o leprosário foi criado por volta de
295
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1804-1807;301 em Campinas, o Hospital dos Morpheticos foi inaugurado em 1863; 302 e em
Guarapira, em 1833. 303 Em Minas Gerais, fundou-se na Serra do Caraça um asilo para
leprosos em 1771; o lazareto de São João Del Rei em 1806; o Hospital dos Lázaros de Sabará
em 1883 e ainda em Caxambu, em 1840, estabeleceu-se um aldeamento de leprosos na
estância hidrotermal de cura Água Santa. Em Santa Catarina, a edificação do leprosário do
“Desterro” ocorreu em 1856; no Mato Grosso, em 1816, ergue-se a Casa Pia São João dos
Lázaros.304
No que tange aos leprosários, as reclamações, quanto à estrutura, à administração,
à capacidade de atendimento, ao pessoal médico existente, foram constantes. As condições
dos leprocômios são comentadas no Relatório apresentado à Assembleia Geral Legislativa em
1855, 305 que expõe a ineficiência no atendimento às necessidades básicas dos internados,
como alimentação, serviço de abastecimento de água, oferta de médico ou cirurgião para
curativo e tratamento, e alta mortalidade. 306
Em Santarém, no Pará, em 1803, o governador-geral, Marcos de Noronha e Brito,
cobrou da Santa Casa de Misericórdia que assumisse a assistência material e a medicação dos
atingidos pelo mal de lázaro, criando uma loteria que cobriria os custos dessa ação. O
Hospício dos Lázaros de Tocunduba, fundado em 1816 em prédio anteriormente destinado a
olaria, não apresentava preocupação com higiene, segurança, conforto, isolamento dos
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doentes que ali permaneciam vivendo em total promiscuidade. 307 Um relatório datado de 30
de julho de 1848 atesta que os setenta e sete internos viviam sem vigilância e sem a
alimentação básica; que fugiam para a cidade para se embriagarem e voltavam para o
estabelecimento causando desordem; que vendiam para um traficante as frutas que
produziam, suas vestes e o que pudesse servir ao mercado da cidade. 308 Henry Walter Bates
reafirma as más condições em que famílias eram ali mantidas. 309 Para o leprosário paraense
foram enviados os doentes da região do Amazonas, porque apenas em 1889 o governo teria
adquirido uma chácara para onde transferiu aqueles que perambulavam pelas ruas de Manaus,
criando assim o Leprosário Barão de Manaus.
Em São Luiz do Maranhão, segundo Nina Rodrigues, a doença era endêmica e os
leprosos abrigados não usavam da prática do nomadismo, ao contrário da maioria das regiões
brasileiras. A localização do nosocômio ficava afastada da cidade, entre o cemitério e o
matadouro, e quanto à estrutura, consistia em um “aldeamento de doentes” em palhoças, sem
qualquer mobiliário, toscamente dividido em alas feminina e masculina. Acrescenta ainda
que, mesmo havendo uma legislação local indicando a segregação dos doentes, ela não era
posta em prática e que o estabelecimento não possuía serviço de enfermaria, médico ou
mesmo um administrador.310
Maurano comenta que, durante o século XIX, não havia dentro do pensamento
popular uma clara distinção entre o trabalho dos médicos e dos práticos, curandeiros e
“charlatães”.

311

Dessa forma, leprosários foram construídos sustentados na fama de

medicamentos ofertados por esses profissionais não habilitados; outras vezes eram os
religiosos que findavam por se tornarem a principal referência de apoio dentro dos
estabelecimentos, dando lenitivo para o espírito e/ou para os sofrimentos físicos. Nesse
período, as instituições caritativas, as “Misericórdias”, se encarregaram de construir e
administrar as instalações para separação dos doentes e indigentes em espaços afastados das
aglomerações urbanas, seguindo recomendações do saber médico, embora nem todas as
307
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províncias cumprissem a exigência. As Santas Casas não eram subvencionadas, mas eram
isentas de impostos, selos, taxas e ainda tinham liberdade para organização de loterias cujos
resultados eram utilizados para custear as despesas de manutenção. Cabia aos governos
provinciais e às Câmaras Municipais se encarregarem do financiamento das despesas com o
serviço de assistência. Ou seja, a instituição e os indivíduos que deveriam se responsabilizar
pela manutenção da saúde e higiene da população não eram médicos, mas eram comumente
por eles aconselhados.312
Não havia normalmente um quadro médico, mesmo que houvesse nos
regulamentos da maioria dessas instituições a cobrança para que cada leprosário possuísse,
além de pessoal de enfermaria, um cirurgião para análise dos suspeitos e para
acompanhamento da saúde dos doentes. O que se vê é que os doentes mantinham-se, em
regra, em contato com a população sadia e em livre trânsito. Como exposto nos relatórios e
relatos médicos, os leprosários, bem como o hospital, não haviam sido medicalizados; não
havia sequer a vigilância médica da doença ou exigência da permanência dos doentes; não
existia um corpo médico para acompanhar os internos; não se observava a preocupação com
um planejamento do espaço interno dessas instituições em relação ao número dos atendidos
ou à condição da doença ou tratamento.
Os lazaretos viviam em estado de precariedade, com acomodações exíguas, “o
tratamento ineficaz, a alimentação péssima, e, ao confinamento, ao isolamento, os leprosos
preferiam viver livres, vagando pelas estradas e esmolando”. 313 Lycurgo de Castro Santos
Filho acrescenta que “abrigaram e medicaram” poucos pacientes no século XIX. Os
leprosários não se caracterizam ainda como espaços de cura,314 imersos na falta de médicos
para acompanhamento dos internos e na ação de religiosos,
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eles responderam, no entanto,

ao problema político da desordem, do ócio, da insegurança das cidades e do medo do
alastramento da doença na população sadia.
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Na capital da província de Goiás, a atuação do governo provincial se faria por
meio da resolução para a compra de terreno com edifício para abrigo dos doentes (de julho de
1835), da sua aquisição (1837), e da cobrança do presidente Luiz Gonzaga de Camargo Fleury
aos poderes municipais para reformá-lo e colocá-lo em condições de receber os enfermos
(julho de 1838).316 Insistia que a demora na adaptação do edifício privava a população da
“salutar providencia de se separarem do seo seio os enfermos infectados de morfea, lepra, e
chagas cancrosas”.317 A demanda pelo abrigo da Capital, no entanto, parecia ser clara, já que,
mesmo sem os reparos, abrigava “alguns doentes de moléstias contagiosas, os quaes recebem
semanariamente na porta do Hospital de Caridade de São Pedro de Alcântara o necessário
para sua sustentação, mas taes enfermos ainda devagão pelas ruas de mistura com outros
pobres, pedindo esmolas”. 318 José de Assis Mascarenhas, em 1839, no seu Relatório,
informava que o leprosário comprado estava “quazi abandonado” e cobrava da Assembléia:
“tomeis estes infelizes debaixo da vossa proteção”.319
O Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara prestava auxílio médico e
material e administrava o leprosário – ação esta financiada por subvenção do governo
provincial; 320 e era por meio dele que a população doente mantinha-se em contato com a
cidade. O objetivo do hospital era dar assistência aos “destituídos e enfermos”, conforme um
conjunto de princípios caritativos cristãos, 321 mas também constituía, divulgava e impunha
sobre os indivíduos um discurso normativo em defesa da higiene dos espaços públicos da
cidade. 322
A partir de 1828, no Brasil, a construção de legislação sanitária e a
responsabilidade de oferta de serviços sanitários e hospitalares, como o abrigo para leprosos,
eram das Câmaras Municipais que, em dificuldades para mantê-los, buscavam aporte
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financeiro nas esmolas e na caridade pública, e posteriormente nos organismos provinciais. 323
Na cidade de Meia Ponte (Pirenópolis), a presença dos enfermos esmolando pelo espaço
urbano também chamou a atenção das autoridades que, em 1856, construíram um lazareto em
um espaço afastado da população. Desde então, a Câmara Municipal, por meio das esmolas
públicas, teria se responsabilizado pela manutenção da população aí internada com a oferta de
alimentos. Após a construção do abrigo, as autoridades locais se direcionam à Assembleia
Legislativa Provincial, em 1862, em busca de auxílio financeiro para reformá-lo, pois estava
em estado de deterioração.
Residindo no município da cidade de Meiaponte alguns infelizes atacados de
elephantiazes, a câmara municipal movida pelo espirito de caridade, senão também
pelo receio da propagação do mal, procurou em Janeiro de 1856 preparar para esses
infelizes uma espécie de Lazareto. Fora dos muros da cidade fez edificar uma serie
de pequenas casas de palha; d’este modo forão os lázaros arredados do centro da
população. Banido assim o receio dos habitantes da cidade de Meiaponte, afastado
do centro da cidade o espetáculo contristador de tantos mendigos atacados de uma
enfermidade para a qual o povo olha sempre com receio, e muita vez com horror,
tomou também a si a câmara desde então o cuidado de esmolar o obulo da caridade
para seus protegidos. Com essas esmolas tem até hoje sido eles sustentados e
vestidos.324

Dois elementos importantes dessas ações são o afastamento da população doente
do centro da cidade e o apelo novamente à caridade pública para solução do problema
sanitário. Não são todos os doentes de lepra que incomodam, aqueles que não se expõe à vista
nos espaços da cidade e que não dependem da caridade pública para sua sobrevivência não se
constituem como problema. O problema é o doente pobre, que deve ser banido para fora dos
“muros da cidade” devido ao risco da “propagação do mal”, porque causa o receio e o horror
na coletividade. O combate que se travava era contra os doentes, que ameaçavam o interior de
uma coletividade, as autoridades agem para resolver um fato e “restaurar” a salubridade
pública, eles são banidos para um espaço onde possam viver e morrer. À Câmara Municipal e
à caridade pública cabia a função de lhes proteger, sustentar e vestir.325 Os médicos não são
citados, eles não têm função além do aconselhamento, normalmente a população incomodada
apela pela ação da Câmara Municipal que intervém com o apoio das suas esmolas.
Em boa parte do século XIX, a expressão “horroroso flagelo” definia
especialmente a peste que expressava “o fim dos tempos”, ou a imagem da morte. No entanto,
323
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na lepra, ocorria a conversão desse medo em presença cotidiana, daí a ampliação do espaço de
emprego da mesma expressão. Como afirma Foucault “o que domina a existência humana é
este fim e esta ordem à qual ninguém escapa”. 326 Dessa forma é que se percebe a lepra, assim
como a loucura, como a ironia da presença da morte que através dos guizos e matracas
avisava da sua chegada, da sua passagem ao largo dos espaços habitados, que batia às portas
das casas cobrando a doação e a caridade. O leproso exprimia aos demais habitantes daqueles
espaços a imagem de que a morte “já esta[va] aí”. Era no ritual da exclusão que se mostrava,
que o leproso “era, vivo, a própria presença da morte”. 327 À caridade cabia amparar os
doentes e sepultar os “mortos”, por isso sua atenção para com o leproso, ele congregava a
imagem do perigo, do medo da morte porque, a sua proximidade anunciava o alastramento do
mal, bem como, era na metáfora religiosa, um ente digno da compaixão.328
Em Goiás, o tratamento recebido pelos leprosos, no período aqui analisado, dentro
das instituições criadas – Leprosário da Cidade de Goiás (1835), Leprosário de Meia Ponte
(Pirenópolis, 1856); e Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara – é, em regra, conforme
ao que se processava no resto do império. O quadro de prestadores de serviços no Hospital
São Pedro de Alcântara era formado por um médico, um cirurgião e dois enfermeiros no
socorro cotidiano dos enfermos, na oferta da alimentação, vestuário hospitalar e medicação
gratuitamente. 329 No Leprosário de Goiás, a única indicação que se tem em relação aos
funcionários é a de contratação de um guarda, pela Câmara Municipal, para impedir a saída
dos doentes. Os leprosários e o hospital tinham as funções de “exclusão, assistência e
transformação espiritual”,330 eles impediam a livre circulação da doença no espaço da cidade.
O pessoal médico e religioso tinha como função remediar, mas especialmente conter naquele
espaço o mal. 331
Além da constituição de instituições em Goiás, as ações em relação aos leprosos
eram cobertas, a partir de 1835, por uma legislação específica. José Rodrigues Jardim, por
meio da Resolução nº 24, de 31 de julho de 1835, da Assembleia Legislativa Provincial,
propunha:
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Art. 1º. A Camara Municipal desta Cidade pelas suas principaes rendas mandará
construir nos subúrbios da Cidade, no lugar mais próprio, hum Edificio, onde se
accomodem, e vivão os infectados de morféa, lepra e chagas cancrosas, fasendo se a
necessaria divisão por sexos.
Art. 2º. Os infectados, ali recolhidos, serão tratados, e curados a custa do Hospital de
Caridade que lhes mandará levar o sustento duas veses ao dia.
Art. 3º Nos mais Municipios onde não houver Hospital de Caridade, e for necessária
esta medida, as Camaras respectivas proverão assim sobre a construção do Edificio,
como sobre a sustentação e curativos dos mesmos.
Art. 4º. Os infectados, que tiverem meios de subsistência serão sustentados, e
curados à sua custa, porem no mesmo Edificio, para elles destinado.
Art. 5º. As Camaras apresentarão annualmente à Assembléia Legislativa Provincial
a conta em separado das despesas feitas com este tão importante objecto.
Art. 6º Ficão revogadas as Disposições em contrario.332

Esse primeiro dispositivo legal concernente à “acomodação” de doentes
“infectados de morféa, lepra e chagas cancrosas” produzido em terras goianas traduzia a
preocupação com a constituição de espaços específicos para os atingidos por doenças
infectocontagiosas, nos subúrbios da cidade. O espaço foi subordinado a reformas tendo sido
divido em duas enfermarias por sexo. Os leprosos eram, assim, afastados das ruas e praças da
cidade, espaço de circulação de pessoas e de mercadorias, evitando portanto o contato
pernicioso e a desordem. Ao invés da mendicância individual junto à população, ao Hospital
de Caridade cabia enviar-lhes os mantimentos necessários, a assistência e curativo.
O Hospital de Caridade executou sua função relativa ao cuidado e curativo dos
doentes, como demonstram os números dos Mapas Estatísticos dos Enfermos Tratados no
Hospital São Pedro de Alcântara, referentes aos anos de 1850 a 1853. Neles constam, além do
curativo dessa população, a identificação do número dos falecidos e daqueles que deixavam
de ser socorridos. 333 Resguardava a legislação ainda em relação a cidades onde não havia
hospital, ali caberia à Câmara Municipal o provimento de um responsável pelo cuidado
médico. Essas exigências quanto à localização do leprosário e quanto à sua organização e
funcionamento, exprimem a mudança com relação à doença. 334 Subordinado a cobranças
específicas, o leprosário se constituía enquanto um espaço capaz de conter a doença. Cabia ao
governo prover as condições favoráveis para sua subsistência, em face da natureza da doença
332
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e da impossibilidade de indicação de um meio para a conquista da cura. Semelhantes
recomendações podem ser interpretadas como uma exigência de isolamento daqueles doentes;
na prática, entretanto, eles mantinham o contato com o espaço da cidade. Na capital, eles
retornavam constantemente ao Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara para a busca de
alimentos e eram vistos pelas ruas à caça de esmolas. 335
Nos discursos propondo a conveniência dessa ação médico-sanitária, reforça-se o
imensurável “beneficio, que resultaria aos Habitantes d’esta Cidade, separando se do seo seio
enfermos infestados de moléstias tão contagiosa”, 336 como explicava em 1837 o presidente da
província Camargo Fleury. As instituições para o afastamento do convívio social, durante o
século XIX, daqueles que denominamos como “população flutuante”, 337 estavam ligadas a
interesses políticos, às práticas caritativas e, mais tarde, aos aspectos de higiene pública.
Em tese, a construção de leprosários objetivava a separação espacial de doentes e
de sãos, mas na prática tal segregação não se efetivava, e médicos e população dividiam o
desprezo pelo risco de contágio e se posicionavam contra a exclusão dos doentes durante o
século XIX.338 Esses elementos, bem como a consideração médica atual do pequeno risco do
contágio da doença, não são considerados quando Salles assegura que, com a construção do
leprosário, “o problema do contágio foi apenas parcialmente contornado, prolongando-se pelo
século afora” até o momento da “descoberta de medicamento para conter o mal”. 339
Todavia, é preciso reforçar que o isolamento compulsório de doentes de lepra não
se apresentava na resolução do governo provincial de 1835. Tal exigência passa a fazer parte
das disposições normativas apenas no período da República Velha, quando são impostas
ações de contenção dos doentes nos espaços públicos. 340 Ainda no campo do conhecimento
médico no século XIX, havia uma corrente de pensamento – os defensores da tese da infecção
– que criticava o isolamento de doentes, por considerarem que tal ação contribuía para a
disseminação da doença. Reforça a convivência com a lepra o pedido de João Nogueira da
335

SALLES, Gilka Vasconcelos Ferreira de, op. cit., 1999, p. 99.; MORAES, Cristina de Cássia Pereira, op. cit.,
1999; MAGALHÃES, Sônia Maria de, op. cit., 2004.
336
Importante lembrar que era o poder público municipal o responsável pela construção de espaços de
assistência aos enfermos. FLEURY, Camargo, op. cit., 1837, p. 14.
337
DONZELOT, Jacques, op. cit., 1986.
338
ANDRADE, Márcio Magalhães de, op. cit., 2005.
339
SALLES, Gilka Vasconcelos Ferreira de, op. cit., 1999, p. 99.
340
Sobre essa questão, ver: SANTOS, Luiz Antonio de Castro; FARIA, Lina; MENEZES, Ricardo Fernandes de.
Contrapontos da história da hanseníase no Brasil: cenários de estigma e confinamento. Revista Brasileira de
estudos Populacionais [online], v. 25, n. 1, 2008. Disponível em: < www.scielo.br>. Acesso em: 16 out. 2012.

97

Cruz, morador da capital que, em 1838, demandava ao governo provincial “cincoenta braças
de terras” devolutas situadas “além da chácara do Hospital dos Lázaros”. 341
No ano de 1859, em função da observação da pouca receita que havia direito
receber dos cofres públicos, o presidente Francisco Januario de Gama Cerqueira ataca,
reclamando a necessidade de melhoria das condições de assistência do Hospital de Caridade,
para atendimento de maior número de “desvalidos” e para construção de uma “enfermaria
para alienados”. Importante perceber que, dentro do quadro de constituição de instituições
direcionadas a sua população flutuante, faltava aquela para o cuidado dos loucos. Eles
enchiam as cadeias, situação que agravava “deshumanamente os seus sofrimentos” e
prejudicava “o regimem e policia das mesmas prisões”, 342 num estado caracterizado pela
violência. De forma ampla, buscava-se incluir aqueles considerados em inadequação para a
vida social, corrigindo-os ou espacializando-os. 343 A constituição de espaços de caridade
como o Hospital São Pedro de Alcântara tinha como objetivo o alojamento e tratamento de
enfermos (incluindo dementes e morféticos), pobres e indigentes, homens livres ou escravos,
presos da cadeia pública e, ainda, soldados do exército sediados na província. Nesse quadro, a
Câmara de Vereadores, o governo provincial e os abastados goianos mostraram-se
preocupados com o problema da assistência.344
Além do Hospital de Caridade, havia desde meados do século XVIII, na capital, a
Enfermaria Militar ou o Hospital Real Militar que embora pouco estudado, atendia, no século
XIX, um número de enfermos, francamente superior àquele do Hospital de Caridade São
Pedro de Alcântara.345 Esse estabelecimento médico é regulamentado em 1825, 346 com um
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plano de ampliação de sua capacidade aprovado pelo império em 1858, onde reforçavam-se as
conveniências de se atender às regras de higiene. 347 A preocupação com o corpo militar estava
diretamente relacionado com o objetivo da salubridade pública: manter a ordem e fiscalizar a
higiene urbana, ação especificamente militar, sob o comando do governo e respondendo, no
mais das vezes, aos conselhos dos médicos.
O Hospital São Pedro de Alcantara foi espaço de intervenção e interesse político,
por meio da melhoria das suas condições materiais e aumento de sua capacidade de
assistência. Em 1838, o governo provincial informava acerca da construção de esgoto para as
águas utilizadas no estabelecimento; assoalhamento de salas e quartos; reforma do alicerce,
muro, paredes e teto; recebimento de novos materiais, utensílios e medicamentos; aumento do
número de leitos e ainda a oferta de socorro, medicamentos e alimentos aos enfermos pobres
“fora do Hospital”. 348 Em 1839, a inundação obrigou a transferência dos internos e/ou o
socorro em suas próprias moradias, e culminou na perda de documentos e medicamentos,
levando o governo a reclamar: “He impossível faser-se mais com a Dotação que lhe está
marcada”. 349 Nesse mesmo ano, o governo provincial interpõe o pedido de construção de uma
Misericórdia na província.
Em 1840, expressando sua “particular atenção” para com aquele “importantíssimo
objeto” – o Hospital de Caridade –, o governador José de Assis Mascarenhas constrói um altar
para dar aos enfermos o “conforto espiritual”. 350 Francisco Ferreira dos Santos Azevedo
acrescenta em 1842 novos cômodos ao edifício. 351 Em 1847, são feitos pequenos reparos para
manutenção;352 no ano seguinte, são colocados vidros e cadeados às janelas para impedir a
entrada de bebidas espirituosas sem impedir a renovação do ar. 353 Em 1875, com o
financiamento dos cofres provinciais são feitos o calçamento do pátio da enfermaria feminina,
a construção de nova rede interna de esgoto e a transferência das latrinas. 354 As intervenções
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expõem tanto intenções político sanitárias quanto de caráter religioso, embora o quadro de
assistência no hospital tenha sido exclusivamente leigo.
Os discursos reforçando a carência econômica local eram diretamente
direcionados à cobrança de apoio do governo imperial, por exemplo, em 1838, para aplicar
legislação que aprovava a dotação de loteria. 355 Mais tarde, o presidente Eduardo Olímpio
Machado afirmava que o Hospital “vio se o anno passado [1849] em gravíssimos apuros, que
se podem atribuir tanto a insufficiencia de seos recursos ordinários, como ao estado do Cofre
Provincial, que não pôde pagar em dia a dotação, que lhe foi conferida pela Assembleia
Provincial”. Tal reclamação se justificava diante da decisão de construção de um cemitério,
do pedido à Assembleia de concessão de uma loteria e da cobrança das esmolas “e algumas
obteve da Munificencia de Sua Magestade o Imperador e da philantropia de varios Cidadãos
Goyanos”.356
O presidente Antonio Joaquim da Silva Gomes voltaria, em 1851, ao mesmo
assunto: “graves apuros” que o estabelecimento sofria “devidos à defficiencia de meios para
ocorrer as suas despesas ordinárias”, pois os cofres da Província se caracterizavam pela
“escassez das rendas”, o que levava a atrasos no cumprimento de suas despesas, e obviamente
o recurso ao governo imperial demandando a extração de loteria em prol do hospital e da
construção do novo “em outra localidade, que melhor preencha as condições hygienicas de
um estabelecimento d’essa ordem”.357 Com a aprovação e o início da extração da loteria, com
seus recursos convertidos em prol do estabelecimento, percebe-se certa euforia do poder
executivo
Se as circunstancias financeiras da Provincia o permitissem, eu seria o primeiro a
indicar-vos que commulasseis de favores a esta instituição benéfica, mas achamonos, pelo contrario, em um estado o menos prospero que é possível imaginar-se: e
por tanto não hesito em propor-vos que reduzais a 1:200$000 reis toda a despesa,
que decretais para o Hospital, e seos empregados; com o que não peiorará a sorte do
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Estabelecimento, e antes terão os seos Directores a vantagem de poder contar com
um auxilio certo e real.358

Era, portanto, um jogo de poder, onde estavam tanto as exigências da população
por serviços quanto o interesse político, 359 elementos insinuados por Francisco Mariani no
relatório em que transfere a presidência da província a Antônio Augusto Pereira da Cunha em
1854. Ali, afirma que o aumento do patrimônio do Hospital e “de 11 a 33:000$ reis”,
[e o] estado forecente do mesmo patrimônio permitiu-me propor o anno passado à
Assemblea Provincial, que cerceasse um terço da dotação que lhe concedia; no que
suponho, que não fui injusto porque achando-se muito limitados os recursos
financeiros da Provincia, os do estabelecimento, pelo contrario tem crescido, como
se evidencia do citado Balanço, combinado com o antecedente.360

A diminuição da transferência da verba pública era justificada pela necessidade de
outros setores da administração e pelo crescimento da arrecadação do Hospital. Mas a decisão
de acumulação de capital por parte da Junta Administrativa, com objetivo de construção de
um novo prédio (que era sugerido pelo Regulamento do São Pedro de Alcântara), é criticada,
pois essa economia talvez estivesse sendo feita com o “sacrifício do fim essencial da
instituição”, afirma o presidente. 361 Na crise alimentícia da década de 1860, quando o
presidente afirmava continuar “a prestar a classe desvalida importantes serviços, posto que na
acanhada esfera de seus tênues recursos”362 as ações tomadas pelo governo provincial e Junta
Administrativa do Hospital foram de diminuição do serviço prestado pela metade. 363 Em
1863, o governo provincial decide-se pela reforma da junta administrativa do hospital e se
responsabiliza pelo pagamento de salários e gratificações aos seus membros. 364 Ernesto
Augusto Pereira, em 1869, cobra um orçamento maior para o hospital cujo prédio estava em
más condições higiênicas e mal situado ao lado do Rio Vermelho, o que “deixão a desejar
outro edifício melhor”, mas, para a compra de um carro fúnebre para o cemitério, a
Assembleia participaria apenas com uma parte, pois o hospital deveria usar o lucro advindo de
sua botica. 365
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As críticas à estrutura do prédio que abrigava o hospital e a sua localização se
faziam como recurso para conquista de apoio para o projeto de construção de um novo imóvel
que o abrigasse; como fez o presidente Antônio de Pádua Fleury em 1848, ao reclamar da
Assembleia Legislativa a providência de “habilitares ao Governo para mandar construir hum
outro Hospital, procedendo a escolha do local mais próprio; podendo finalmente ser vendido o
actual, que com sua importância auxiliará a despesa da construção do novo Hospital”.366 Os
discursos chamavam atenção para vários elementos perniciosos de ordem sanitária e moral.
Primeiro: sua localização em local baixo, próxima do Rio Vermelho, do cemitério e da Igreja
do Carmo de onde provinham partículas nocivas advindas da água e dos corpos enterrados.
Segundo: a facilidade com que os internos tinham acesso a bebidas e alimentos não
recomendados à dieta. Terceiro: a impressão negativa que causava aos internos ouvirem os
sinos da capela indicando os eventos mortuários, as encomendações das almas e, enfim, “o
fúnebre som dos instrumentos com que pizão a terra das sepulturas”, como que “anunciandolhes a proximidade do termo de suas existências”. 367 Esses elementos negativos confirmavam
a exigência de se construir um novo hospital.368
Os hospitais e demais instituições sociais, em Goiás, tinham como intenção
auxiliar na manutenção material de grupos que poderiam causar problemas ao ambiente
urbano, e intervir sobre o espaço afastando as fontes de perigo, como os doentes
infectocontagiosos e os pobres; nesse sentido, o objetivo era elaborar um projeto de formação
dos indivíduos para serem cidadãos e úteis. 369 Esse projeto moral estava diretamente
relacionado com a construção de hábitos de civilidade, nesse sentido a afirmação de formação
de cidadãos, 370 interesse expresso nos discursos políticos. As ações sociais em prol da
formação educacional, do afastamento de doentes e pobres do espaço público, e do cuidado
dos doentes pertenciam tanto ao campo da caridade quanto da salubridade pública. O hospital,
portanto, não estava inserido na perspectiva de intervenção sobre o doente e a doença como
instrumento terapêutico, como na Europa a partir do final do século XVIII, a sua função era
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social e caritativa.371 Nesse sentido, podia ser agrupado ao lado de outras instituições sociais,
como o asilo para órfãos e as casas de caridade, assistindo material e espiritualmente.
O leprosário e o Hospital davam resposta à parte da preocupação com o espaço
urbano e com um grupo específico desse aglomerado, já que ruas e praças haviam se
transformado em espaço de comércio, o que exigia a sua limpeza ou purificação, através da
higiene, mas também da retirada de pessoas que poderiam representar ameaça. 372 Como
explica Michel Foucault, era enquanto preocupação política e econômica que a doença era
colocada à coletividade. De sua emergência no século XVIII, na Europa, a noso-política se
caracterizava “como um problema de origens e direções múltiplas”. Fora os episódios de
epidemias, ela era considerada como ‘serviço’ e compunha os quadros dos ‘socorros’.
Ela se dirigia à categoria importante, não obstante sua imprecisão de suas fronteiras,
dos ‘pobres doentes’. Economicamente, esta medicina-serviço estava essencialmente
assegurada por fundações de caridade. Institucionalmente, ela era exercida dentro
dos limites de organizações (leigas ou religiosas) que se propunham fins múltiplos:
distribuição de víveres, vestuário, recolhimento de crianças abandonadas, educação
elementar e proselitismo moral, abertura de ateliês e de oficinas, eventualmente
vigilância e sanções de elementos ‘instáveis’ ou ‘pertubadores’ (as repartições
hospitalares tinham, nas cidades, jurisdição sobre os vagabundos e os mendingos; as
repartições paroquiais e as sociedades de caridade se outorgavam também, e muito
explicitamente, o direito de denunciar os ‘maus elementos’). Do ponto de vista
técnico, a parte desempenhada pela terapêutica no funcionamento dos hospitais na
época clássica era limitada, relativamente à ajuda material e ao enquadramento
administrativo. Na figura do “pobre necessitado” que merece hospitalização, a
doença era apenas um dos elementos em um conjunto que compreendia também a
enfermidade, a idade, a impossibilidade de encontrar trabalho, a ausência de
cuidados. A série doença-serviços médicos-terapêutica ocupa um lugar limitado e
raramente autônomo na política e na economia complexa dos ‘socorros’. 373

Além dessas instituições já citadas, diretamente ligadas ao problema da lepra – os
leprosários das Cidades de Goiás e Meia Ponte (Pirenópolis) e o Hospital São Pedro de
Alcântara – ocorreu a construção e/ou manutenção de instituições de cuidado médico e
assistência social. No quadro de assistência médica, manteve-se e ampliou-se o Hospital Real
Militar e construiu-se o Hospital São Sebastião de Santa Luzia (1872). No quadro de
assistência social, observa-se a construção do abrigo de órfãs da Capital (1876), do Colégio
Isabel e do Asilo de Pobres de Ipameri (1876). Para cuidado e formação dos órfãos, desde
1835, o presidente de província José Rodrigues Jardim cobrava a atenção da Assembleia
Provincial, construindo um edifício para seu abrigo. Afirmava ser um estabelecimento
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reclamado pela “humanidade, e o bem da nossa Província”, 374 pois o asilo “d’onde sahissem
acostumados ao trabalho, e sabendo hum Officio”, uma instituição que transformaria aquelas
crianças em indivíduos “uteis a si, uteis ao Publico, bons Cidadãos em fim”. 375
Em Santa Luzia (Luziânia), fundou-se, em 1872, a “Sociedade Beneficiente
Proctetora dos Enfermos Indigentes” para a criação do “Hospital de Caridade de São
Sebastião de Santa Luzia”. Porque a cidade, “cabeça de comarca”, não podia continuar
ressentindo, como as demais, a falta de médicos e de boticas. 376 Com a votação e aprovação
de seus estatutos em 1874,377 tornava-se hábil a reclamar, embora sem resposta, o auxílio
financeiro do governo provincial. 378 Antero Cicero de Assis avaliava a iniciativa como “um
bello exemplo, digno de ser imitado pelas outras cidades e villas que contarem com recursos
próprios para manter, em ordem a prestar bons serviços, estabelecimentos tão uteis à
humanidade sofredora”.379 Tal instituição não estava sendo financiada por verba pública, nem
era ligada a uma instituição religiosa caritativa, parecia estar mais em acordo com o modelo
de ação filantrópica, que aparecia como saída para uma assistência voltada para a construção
da utilidade.
Respondendo ao apelo do presidente de província para o desenvolvimento da
caridade e para seguir o exemplo de Santa Luzia, a Villa de Entre Rios, em 1876, lança o
estabelecimento do “Asylo dos Pobres” e, na capital, o governador Antero Cícero de Assis,
auxiliado pelo Prelado, cria a casa de abrigo para “meninas órfãs e desvalidas” (denominado
Colégio Isabel). 380 As vinte e três meninas atendidas, além de atividades de formação,
recebiam ainda a assistência prestada pelos médicos Francisco Antônio de Azeredo e Vicente
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Moretti Fóggia. Desenvolviam-se localmente as mesmas ações e discursos presentes nos
“centros civilizados”:
Qualquer auxilio que lhe prestardes, pode parecer improductivo a alguém, que olhe
superficialmente para as grandes questões sociaes, todas ellas dependentes da
educação do povo; porem, para os espíritos pensadores, será considerado, como um
dos mais productivos, porque trata da educação da mulher, da mae de família, tão
ambicionada em outra qualquer parte, quanto mais em Goyaz, onde tudo é começo.
(...)
Oxalá, que não a deixem fenecer nunca pela incapacidade da mão que atentou
transplantar dos centros civilizados!
Que Goyaz não se recuse em ponto tão essencial, a imitar, já não digo, outros
lugares, mas, a maioria de suas irmãs do Império.381

A irrigação da planta parecia não satisfazer aos anseios do governo provincial que,
em 1877, reclamava do apoio recebido da Câmara Municipal e das classes abastadas da
capital, cobrando a criação de uma fonte de renda para sua manutenção ou a transferência da
direção a uma Irmandade.382
Nesse processo discursivo de construção da utilidade para posterior reinserção
social, o leproso ocupava uma posição na contramão dos demais, pois sua utilidade se
identificava na aceitação do banimento da vida comunitária e da vivência do cotidiano nos
centros populosos. Nos enunciados políticos e médicos “pestilentam-se” os leprosos, os
vagabundos, os pobres, os loucos, e indica-se a necessidade de instituições para seu
controle.383 Por meio dessas instituições, esses indivíduos eram excluídos da sociedade, mas
não isolados, segundo o modelo rigoroso que se empreenderá para os leprosos no século XX;
a diferenciação entre exclusão/segregação e isolamento demarca as transformações e rupturas
referentes à história da doença.384 Nesse momento,
O leproso é visto dentro de uma prática da rejeição, do exílio-cerca; deixa-se que se
perca lá dentro como numa massa que não tem muita importância diferenciar; os
pestilentos são considerados num policiamento tático meticuloso onde as
diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, se
articula e se subdivide. O grande fechamento por um lado; o bom treinamento por
outro. A lepra e sua divisão; a peste e seus recortes. Uma é marcada; a outra,
analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o
mesmo sonho político. Um é o de uma comunidade pura, o outro, o de uma
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sociedade disciplinar. Duas maneiras de exercer o poder sobre os homens, de
controlar suas relações, de desmanchar suas perigosas misturas.385

A desordem das instituições, como a desordem das cidades, passa, a partir de
certo momento, a ser objeto de intervenção médica; era preciso organizar seu espaço interno,
para a proteção dos que estavam enclausurados, as instituições precisavam ser esquadrinhadas
e organizadas a partir da higiene médica. 386 Junto às observações da necessidade de reforma
do Hospital São Pedro de Alcântara, da reforma dos cemitérios, da constituição de uma
política médica, aparecia, em fins do século XIX, a necessidade de reforma de outras
instituições, incluso o leprosário. No que se refere à doença, até a década de 1880, a
“desordem” era expressa nos discursos, a partir de então ocorre um deslocamento, em fins do
século XIX é o risco do contágio que ali se fará presente. E será a partir da perspectiva do
contágio que tal reorganização se fará.
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Capítulo 2
A CONSTRUÇÃO DA LEPRA: DISCURSO MÉDICO, CONTÁGIO E ISOLAMENTO
(1880-1937)

Em Goiás, entre a década de 1880 e 1930, ocorre um deslocamento em relação à
compreensão da lepra. Se antes a doença representava um perigo ao meio urbano, e se
constituía alvo de atenção médica para aconselhamento político em razão do risco de
desordem, doravante, a doença passa a constituir-se como perigo à sociedade e à vida
individual devido ao medo e risco do contágio. Os leprosários/abrigos que ofertavam a
assistência material aos pobres se tornarão inapropriados. O cuidado e assistência aos
atingidos por essa doença se relacionará diretamente à cura da sociedade, o enclausuramento
nos espaços para eles construídos, e que serão a partir de então medicalizados, aparecerá
como responsabilidade do Estado, que passará a ser cobrado nesse sentido.
No final do século XIX e principalmente a partir do século XX, políticos,
médicos, viajantes e observadores passaram a expor em suas narrativas as condições sanitárias
de Goiás e a carência de instituições, incluídas aquelas em relação à incidência da lepra. Eles
construíram discursivamente o interior do país como espaço de desenvolvimento de endemias
e de ausência do Estado. Esses enunciados se fortalecem nas décadas de 1910 e 1920, quando
se desenvolveu um pensamento médico-higienista que se propôs a analisar o Brasil e a dar
respostas para o seu desenvolvimento social e econômico. Nesse quadro, constitui-se uma
nova definição para a lepra, o leproso e o leprosário. O problema que direciona este capítulo é
como os discursos constroem uma alteração na definição dessa enfermidade em Goiás e quais
as especificidades desse processo?
Pensando as doenças em geral, podemos dizer que os escritos sobre Goiás na
passagem do XIX para o XX tomaram as condições sanitárias como elemento fundamental
para se posicionarem em relação a um elemento específico: a mudança da capital federal para
esse estado.387 As condições sanitárias foram tomadas como elemento justificador de posições
contrárias e favoráveis à mudança, por isso os principais enunciados relativos a esse tema se
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posicionam em polos antagônicos, entre o inferno e o paraíso. 388 Enquanto o Relatório de
Antônio Pimentel é produzido a partir dos elementos científicos e políticos próprios da
primeira metade do século XIX, ou seja, o neo-hipocratismo, no Relatório de Neiva e Penna a
doença é desenhada com base em pressupostos da microbiologia. 389 Especificamente para o
caso da lepra, esses dois textos se posicionam em momentos específicos de construção
científica e política da doença, pois no Brasil, afirma Dilma Cabral, é a partir de 1897 que ela
é indicada como um grave problema médico e político, e o doente pensado como um risco
para a sua disseminação.390
Ao governo estadual cabia se posicionar perante as discussões que se interpunham
em nível federal de que o sertão se definia como doença, e que denunciavam a inexistência do
poder público no interior. Se os relatórios divulgados pelos médicos que viajavam em
Comissão falavam de miséria, doenças, ausência de poder público e falta de médicos, 391 os
discursos políticos respondiam reconhecendo a presença das mesmas enfermidades, mas
justificando a inação do Estado pela inexistência de legislação e verbas para combate às
enfermidades e, nesse sentido, somavam-se ao processo de construção da lepra elementos
relativos ao atraso econômico, à ânsia de progresso e à caracterização da população.
Os discursos regionais, expostos pela revista A Informação Goiana, são, em
resumo, uma resposta e crítica àqueles que se posicionavam contrariamente à transferência da
capital federal para Goiás. Nesse posicionamento, cabia responder positivamente ao problema
da existência da doença na região, negando a presença da morbidade ou mostrando a
existência de instituições de cuidado. Como o Relatório de Neiva e Penna especificava o
quadro de doenças – doença de chagas, malária, tuberculose, verminoses e lepra –, respondiase afirmando que para muitas delas a resposta era o progresso indicado pelo crescimento
advindo da própria mudança da capital. Para outras, como a lepra, podia-se apresentar como
solução e como réplica às críticas interpostas um projeto de construção de leprosário na
cidade de Goiás e, mais tarde, as instituições filantrópicas construídas em Catalão e Bananal.
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No entanto, a construção desses enunciados esteve diretamente subordinada aos
impactos resultantes da transformação sofrida na compreensão da lepra (decorrentes dos
estudos bacteriológicos, por meio dos resultados das pesquisas de Hansen). Dessas pesquisas
médicas emergem o doente e a doença enquanto espaço de intervenção médico-político.
Enfatizo a análise dos aspectos referentes à modificação da doença em um problema que
exigia a construção de legislação específica (Regulamento de Saúde Pública), de medidas
profiláticas e de estabelecimentos para segregação e assistência médica aos atingidos
(inicialmente por meio da filantropia mais tarde como política estatal).

2.1 Os Relatórios Médicos e a Construção da Lepra
No início da última década do século XIX, um discurso presente no Relatório da
Inspetoria de Higiene do Estado de Goiás indica um deslocamento quanto ao processo de
construção histórica da lepra. É a partir dele que partimos para propor uma transformação na
forma como esse objeto era concebido:
Não ignorais que há no Brasil infelizmente, uma moléstia iminentemente contagiosa
– a morphea – contra a qual os recursos therapeuticos tem-se mostrado impotentes
para subjugá-la. Grassando intensamente em outros Estados como Minas Gerais e
São Paulo, a morphea ultimamente tem-se desenvolvido entre nós de um modo
espantoso. Os indivíduos afetados dessa destruidora enfermidade tem ingresso no
seio das famílias que, ou por ignorar o perigo, ou desprezá-lo nenhuma precaução
tomam para evitá-la de sorte que essa semente pathologica nenhum obstaculo
encontra no seu desenvolvimento. Afastar a estes indivíduos, segregá-los da
sociedade, dando-lhes porem as acommodações necessárias às suas miseras
condições, eis o que a sciencia aconselha para vedar-se o desenvolvimento do
mal.392

Esse enunciado mostra a descontinuidade em relação à lepra se comparado com a
fala do presidente de província José Rodrigues Jardim, que em 1835 propunha a existência de
doentes contagiosos nas ruas da Capital de Goiás. O problema, justificava o presidente, se
devia à falta de um asilo, reclamado pela população como ação da administração para o “bem
geral”, dando “socorro” aos doentes. Essa fala nos expunha que o problema da lepra, na
primeira metade do século XIX, se explicava medicamente pela respiração do “ar
inficionado”, via propícia para a transmissão, porque a infecção ocorria através do contato
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com o corpo impuro e com os miasmas advindos da atmosfera. 393 O doente de morfeia não
estava individualizado, fazia parte de um conjunto onde cabia o doente de escorbuto, de
elefantíase e de outras enfermidades igualmente contagiosas, bem como os mendigos e
vadios. A lepra se definia enquanto problema que atingia o espaço da cidade, imprimia a
desordem, encarnava o perigo e atraía a caridade. 394
Em 1890, o Relatório da Inspetoria de Higiene tratava especificamente da
morfeia, concebida como um problema nacional que o Brasil não podia ignorar. A doença era
identificada pela iminência do risco do contágio e pela impotência dos “recursos
terapeuticos”. Ela era contagiosa, grassava alhures, e espantava internamente pelo modo que
se espalhava, podendo atingir as famílias; não possuía obstáculos no seu processo de
desenvolvimento, portanto exigia que fosse vedada, respeitando-se os conselhos da ciência.
Quanto aos doentes, eles estavam em qualquer lugar e carregavam em seus corpos a “semente
pathológica”; precisavam, portanto, serem segregados, recebendo acomodações necessárias a
sua subsistência. Os sãos, “as famílias”, por ignorância ou desprezo do risco não se precaviam
em relação ao perigo representado na doença e no doente.
Há portanto, entre um e outro enunciado uma importante descontinuidade quanto
ao tratamento do objeto, a sua localização, à identificação do modo de transmissão, e ao papel
da ciência, do Estado e da sociedade para o cuidado da saúde coletiva. A doença é
singularizada, deixa o espaço da cidade para estar no seio da família porque, enquanto
semente patológica, era no corpo doente que ela se situava. Da assistência, socorro e
segurança do asilo transita-se para a indefinição de uma instituição para segregação social
capaz de “vedar” o mal. Transforma-se de uma enfermidade cuja transmissão dava-se pelo ar
infeccionado para outra “iminentemente contagiosa” cuja “semente pathologica” não
encontrava obstáculo, de um problema relativo à caridade e cuja solução dependia da ação da
administração local para um problema nacional. Ainda, se no primeiro momento a ciência não
cabia no discurso e a sociedade “reclamava” as providências, no segundo o saber científico
aconselhava e a sociedade aparecia como beneficiária dos seus conselhos de segregação dos
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doentes e vedação do mal, já que ela parecia ignorar ou desprezar o risco de destruição a ele
imanente.
O que tornou possível esse deslocamento do saber sobre a doença em Goiás foram
as transformações científicas ocorridas quanto à noção de contágio e infecção, bem como as
novas frentes de conhecimento abertas por meio da microbiologia e, por fim, a grande
mudança que se dá na construção da lepra a partir das descobertas de Hansen. E, localmente,
talvez os viajantes que exploraram o sertão goiano a partir da década de 1890, fazendo-o se
constituir enquanto uma “geografia concreta”, e mapeando seu quadro patológico, tenham
produzido as condições de possibilidade para a cobrança do Estado em relação à profilaxia
sanitária. Parodiando a análise de Marlon Salomon, podemos pensar que, também em relação
à lepra e ao leproso, no fim do século XIX e começo do século XX, se constituía a
compreensão de que apenas o seu confinamento poderia proteger a população. A exclusão e a
vida errante já não eram maneiras de proteção efetivas. 395
Já em relação às práticas de assistência, a indefinição é exposta no documento, a
ciência ao aconselhar o isolamento não exprimia com clareza como isso deveria ser feito, isso
porque essa construção ainda estava por se processar, entretanto, dava a entender que era um
problema do Brasil, cuja solução estaria além dos limites políticos e fronteiras dos municípios
ou estados. Esses elementos, no entanto, nos permitem compreender a historicidade presente
nas mudanças que se processam em Goiás no quanto a essa doença.
Quanto à definição das noções de contágio e infecção, François Delaporte afirma
que é o advento da microbiologia que dá fim à incompatibilidade que surge entre elas nas
primeiras décadas do século XIX. Isso porque até o século XVIII não há uma clara separação
entre os diferentes modos de transmissão de epidemias. Às vezes, passava-se facilmente de
um modo a outro, ou seja, a doença era causada pelo vício dos humores num indivíduo, que
contaminaria outro; mas quando do ajuntamento desses indivíduos, engendrava-se os
miasmas.
A maioria dos médicos admitiam a transmissão por contato direto de pessoa para
pessoa: era o caso da lepra e da sífilis que se encontram associadas por Paré. Mas
um indivíduo também poderia transmitir seu mal para outro através de objetos
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infectados. Pensava-se que a lepra poderia ser transmitida através de objetos que
pertenceram a um doente.396

Os apoiadores das teorias do contágio e da infecção entram fortemente em conflito na
primeira metade do século XIX, divergindo consequentemente em relação aos métodos de
prevenção das doenças. 397
Ao identificar uma enfermidade como pertencente à categoria infecciosa ou
infectocontagiosa, se definia conjuntamente os distintos modos de contaminação e as
diferentes técnicas de prevenção. No entanto, a partir do momento em que as novas doenças e
suas formas de propagação não cabem nesses quadros, e que elas precisam ser definidas como
exceção a essas respectivas regras, se exprimem os limites das doutrinas médicas existentes.
Na ausência da teoria epidemiológica, decifrava-se mecanismos de propagação através da
grade infecção-contágio. O suporte para definição dos mecanismos de propagação era os
critérios de simultaneidade e de sucessão. Quando de um aumento acentuado e repentino nos
casos de doença, a transmissão era compreendida como sendo por via respiratória,
consequentemente relacionada à infecção e seus miasmas. Quando do aumento lento e
progressivo, a transmissão era entendida como sendo pela via cutâneo-mucosa, e ela era
indicada como resultado do contágio e seus germes. A partir do momento onde a
epidemiologia descobre os fenômenos de contaminação indireta pela água, pelos alimentos e
por meio de intermediários passivos ou ativos, as doutrinas de infecção e do contágio caem
em desuso. A estrutura teórica da microbiologia e as análises dos complexos patógenos
conduzem à substituição das doutrinas do contágio e da infecção pelos problemas, muitas
vezes complicados, das vias de entrada e de saída dos agentes patogênicos. 398
Essas transformações tiveram um importante papel na mudança da forma como a
lepra era concebida, pois foi dentro dos quadros da microbiologia nascente que as pesquisas
definiram-na enquanto uma doença infecciosa. Isso porque, na década de 1870, o médico
396
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norueguês Gerard Amauer Hansen (1841-1912) concluiria das suas pesquisas desenvolvidas
no hospital Lungegaard, dentre os anos de 1870-1874, ter observado um bacilo em forma de
bastonetes que ele acreditava ser o responsável pela enfermidade (posteriormente denominado
mycobacterium leprae). O direcionamento de suas pesquisas, no entanto, devia-se a sua
proximidade com os médicos noruegueses Daniel Danielsen e Carl W. Boeck, de quem era
assistente de pesquisa, e que desenvolveram em 1847 uma descrição anatomopatológica da
lepra, cujos resultados os permitiram distingui-la de outras doenças as quais ela estava
historicamente relacionada como a sífilis, o escorbuto, a psoríase e a tuberculose.399
Gerard Amauer Hansen publicou, em 1874, na sua relação anual de atividades,
uma descrição das bactérias semelhantes a bastonetes que ele supunha, sem poder provar, ser
o agente etiológico da lepra (argumentava portanto suas conclusões por elementos de ordem
epidemiológica como a diminuição de casos nas regiões onde se aplicava o isolamento dos
doentes). Esse Relatório ganha importância quando o bacteriologista alemão Albert Neisser
divulga, em 1879, seus estudos afirmando ser um bacilo o agente causal da lepra, conclusão a
qual havia chegado após positivos resultados de coloração dos bacilos (a ele confiados por
Hansen) por meio das técnicas desenvolvidas por Carl Weigert e Robert Koch. Hansen
publicaria, logo em seguida, suas teorias (em diversos idiomas: alemão, inglês e norueguês)
para o resguardo da “paternidade da descoberta”.400
A teoria microbiana da lepra, no entanto, rendeu discussões no mundo científico,
já que o laboratório não permitia verificar os três postulados de Koch-Henle (isolamento,
cultura e inoculação). Em 1897, no Primeiro Congresso Internacional de Lepra, em Berlim,
Hansen expõe argumentos epidemiológicos fundamentando os resultados da sua pesquisa, as
práticas de isolamento dos doentes emergem assim como resposta ao problema do aumento da
doença. Já na década de 1890, com a repercussão desses eventos, ocorre internacionalmente
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um movimento pela organização de estabelecimentos para leprosos e aprovação de legislação
para controle “do perigo eminente da lepra”. Vários países aprovam leis de discriminação. 401
Mesmo que houvesse debates acalorados - como exemplo aquele entre Hansen e o
pesquisador Rudolph Virchow (1821-1902) que havia em 1863 descrito a histopatologia da
lepra lepromatosa e identificado o granuloma lepromatoso -, a partir de então a teoria da
hereditariedade perde terreno para aquela da contagiosidade que é aceita devido à importância
conquistada pela microbiologia, bem como pela constatação da presença do bacilo nos
doentes e pelos resultados numéricos da experiência desenvolvida por Hansen na Noruega.
Outro elemento importante, na aceitação da teoria microbiana e na constituição de políticas
para a lepra, foi o exemplo da transmissão da doença na Ilha de Molokai no Hawai (a partir de
1863) e morte por lepra do padre Damien de Veuster (1840-1889), tais eventos expunham que
ela atingia também os brancos, gerando o medo, pois, a partir de então, o doente seria
considerado um perigo tanto para os seus próximos como para as populações. 402
As diversas experiências de isolamento como: a ocorrida na ilha no Hawai; a
norueguesa iniciada em 1830, em Bergen, com a construção de hospitais para a terapêutica, o
desenvolvimento de pesquisas sobre a doença e o estabelecimento de uma Junta Sanitária para
controle da enfermidade por técnicos locais com ações educativas e higiênicas; 403 a alemã de
ataque à lepra em suas colônias na África (Togo e Camarões) na década de 1850 e, em 1896,
na sua cidade portuária de Memel, com a construção de instituições para assistência aos
doentes e o estabelecimento de parceria com instituições evangélicas 404 repercutiram e foram
repensadas quando no Brasil, a partir da década de 1910, a lepra se transformava em um
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problema de saúde pública. Os discursos, no Brasil, passam a indicar o isolamento como
necessário, a questão era definir o tipo que seria adotado.
A questão da causalidade da lepra foi considerada um tema importante no final do
século XIX e nas primeiras décadas do século XX, já que a conexão do bacilo com a doença
era dificultado pela impossibilidade de seu cultivo em meio artificial e de inoculação
experimental. No entanto, o descrédito que começava a sobrecair sobre a teoria da
hereditariedade, a indicação dos doentes como “fonte de contágio”, a divulgação dos
problemas relativos à rápida expansão da doença no Hawai e do sucesso alcançado no
controle da doença na Noruega indicavam, segundo os ditames da moderna bacteriologia, o
isolamento como medida profilática fundamental. Acrescenta-se ainda, nesse quadro, a
valorização das estatísticas dos atingidos e das projeções numéricas acerca da disseminação
da doença, as cifras aumentavam e junto a elas o medo do risco do contágio.
Dilma Faria afirma que, a partir de 1894, com a criação do laboratório anatomopatológico no Hospital dos Lázaros, expandia-se a participação dos médicos brasileiros nas
pesquisas e na produção de conhecimento sobre a enfermidade. Quanto aos serviços
sanitários, a identificação da moléstia como problema de saúde pública, fez com que ela
merecesse mais atenção da administração nos principais núcleos urbanos no final do século
XIX e começo do XX. Em 1902, no Rio de Janeiro, acontece a transferência dos serviços
municipais de higiene defensiva da capital para a União, fazendo a partir de então constar a
lepra ulcerada como doença de notificação compulsória, impõe-se o isolamento do doente e a
desinfecção do domicílio, no entanto, a adoção de medidas mais amplas de controle se faria
mais tarde com a reforma sanitária promovida por Oswaldo Cruz na Diretoria Geral de Saúde
Pública .
Em 1904, durante o Congresso Internacional de Dermatologia, ocorre a
ratificação da unicausalidade da lepra por meio do contato com o indivíduo doente.
Contagionistas e anticontagionistas discutiram, em consequência, as práticas terapêuticas a
serem implantadas. Os primeiros, identificados com as novas vertentes científicas,
microbiologia e epidemiologia, e buscando afastar a doença da ideia de predisposição do
corpo ou do meio, enfatizaram o isolamento pela ação do Estado na questão sanitária e na
construção de quadros de doentes. Os segundos eram partidários da melhora nas condições de
higiene e alimentação dos doentes, defendendo, portanto, intervenção no meio, nas relações e
115

no espaço social, 405 sendo dessa forma facilmente relacionados com um modelo que se
poderia considerar em desuso.
Enfatizando a discussão sobre o isolamento insular de leprosos, em 1904,
Oswaldo Cruz (Diretor Geral da Saúde Pública) defende o estabelecimento de “colônias”, 406
ideia que havia sido lançada pelo médico José de Magalhães em “Colonização dos
Morpheticos”, em 1900. 407 Cruz afirmava que as ilhas facilitavam a vigilância e que a Ilha
Grande, que já possuía uma estrutura sanitária para tanto, seria um solução plausível para o
problema. 408 Em 1913, insistindo no tema, define como sendo um espaço isolado onde o
interno pudesse manter as mesmas atividades, e ser produtivo e autossuficiente. 409 Em 1918, a
partir das recomendações de José de Magalhães e Oswaldo Cruz o projeto foi materializado
no desenho do arquiteto Adelardo Soares Caiuby e implantado pela Associação Proctetora dos
Morphéticos de São Paulo, constituindo a colônia Santo Ângelo. Ele foi apresentado no 8º
Congresso Brasileiro de Medicina realizado no mesmo ano.
Em 1915, constituiu-se a Comissão de Profilaxia da Lepra dentro da qual os
representantes das Sociedades Médicas da capital federal elaborariam estudos e um Relatório
que seria a base para um projeto de lei. 410 As discussões acerca desse tema, desenvolvidas
pela Comissão entre os anos de 1915 e 1919, tiveram fim com a definição das colônias
agrícolas como sendo o modelo para o isolamento de leprosos, que permitia a manutenção da
vida social e o resguardo da população sadia, o protótipo arquitetônico estabelecido foi o
leprosário Santo Ângelo. Essa decisão tomou força de lei por meio de um decreto federal que,
ao definir esse modelo como preferencial, indicava como característica um espaço amplo que
permitisse a construção de hospital, creche orfanato, asilo. 411 Na legislação nacional,
estabeleceu-se ainda a aceitação do isolamento em asilos, sanatórios, hospitais ou em
405
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domicílio, para doentes não contagiantes e cujas condições financeiras permitissem cumprir
as exigências impostas pelas autoridades sanitárias. Os Regulamentos construídos a partir da
definição do isolamento como centro da profilaxia antileprótica expandem o poder de
intervenção sanitária para além do doente, atingem família, trabalho, domicílio, casamento,
etc.412
O estabelecido no Regulamento Sanitário, no entanto, continuou a ser discutido na
década de 1920, quando Belisário Penna defende a formação de dois municípios com conforto
e higiene, e total independência econômica, administrativa e social, exclusivamente para os
doentes. Eles deveriam ser estruturados para reproduzir uma vida social com escolas,
serviços, comércio, diversões, etc. Segundo ele, o modelo presente no Regulamento
penalizava os doentes e mesmo as colônias agrícolas, que reuniam algumas das suas
exigências, eram em número insuficiente. Considerava ainda que esses municípios poderiam
ser localizados na Ilha Grande, como havia proposto Oswaldo Cruz. 413 Já Arthur Neiva
defendia o isolamento irrestrito da população leprosa em ilhas, como o que havia sido
experimentado pelos norte-americanos no Havaí. 414
Eduardo Rabello foi um dos principais críticos desse tipo de isolamento, tendo em
vista o fracasso ocorrido no Hawai. Defendia o modelo estabelecido na legislação nacional
que, segundo ele, considerava o problema do afastamento familiar ao definir como norma a
proximidade das colônias-agrícolas das localidades de maior incidência de doentes, mas longe
dos centros urbanos. Como afirma Vivian Cunha, todos estavam em acordo com o isolamento
institucional subordinado à disciplina cotidiana, o que diferenciava as posições era o como
isolar. 415
Nessas mudanças, quanto à terapêutica, o leprosário/abrigo passa a ser um espaço
impróprio, sendo substituído pelo hospital/colônia ou cidade/leprosário que deveria servir
tanto ao cuidado quando ao afastamento dos doentes. A construção de leprosários se
412
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desenvolve a partir dos anos 1920, quando 35 foram instituídos para a manutenção de um
número considerável de indivíduos sobre regime de isolamento.

416

Mesmo que em

Estrasburgo, durante a Terceira Conferência Internacional de Lepra (1923), se iniciasse a
discussão por um novo modelo de profilaxia, o isolamento de doentes em leprosários, a
construção de preventórios para assistência aos filhos de leprosos e os dispensários para
exame dos comunicantes se mantiveram como base da política profilática.
Na década de 1920, a moléstia ganha espaço no quadro de ações interpostas pelo
Estado, o que se deve em grande parte à atuação dos médicos participantes da Comissão de
Profilaxia da Lepra (1915-1919) e resulta na criação da Inspetoria de Profilaxia da Lepra e do
Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), como fruto do mesmo movimento e no
mesmo decreto federal. 417 Em 1935, Gustavo Capanema (ministro da saúde) e João de Barros
Barreto (diretor Nacional de Saúde e Assistência Médico-Social), em colaboração com Ernani
Agrícola (diretor dos Serviços Sanitários nos estados) e Joaquim Motta (assistente da Seção
Técnica Geral de Saúde Pública) elaboram o Plano Nacional de Combate à lepra. Por meio
dele o governo federal centraliza as ações desenvolvidas, em acordo com os governos
estaduais, na luta contra a endemia. Os estabelecimentos construídos, dentro do que definia o
plano, começaram a funcionar a partir da década de 1940 quando já havia sido criado o
Serviço Nacional de Lepra (1941).
Todas essas transformações, discussões e decisões tomadas nacional e
internacionalmente servem aqui de parâmetro para pensar como, em Goiás, o processo de
construção dessa doença segue um curso próprio à história regional. Localmente, se no final
do século XIX o governo insistia no perigo da doença e na necessidade de segregação dos
doentes, nas primeiras décadas do século XX, devido às pretensões de abrigar a capital
federal, os discursos médicos e políticos se centralizaram na afirmação do leprosário.
A mudança da capital federal do Rio de Janeiro para o interior do país
transformou-se em objeto de interesse no final do século XIX, assim sendo, o governo federal
instituiu uma Comissão para o estudo e a demarcação do local do Planalto Central do Brasil
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para a futura capital. 418 Essa comissão construiu um parecer sobre a região, no qual avaliava
positivamente os seus aspectos sanitários e naturais, indicando a ausência de doenças
endêmicas, o bom clima, a salubridade do solo e do ar e as condições favoráveis de
aclimatação dos futuros habitantes.
Mais tarde em resposta a esse estudo e assegurando descobrir uma verdade sobre
o interior do país, os médicos Belisário Penna e Arthur Neiva afirmariam, ao contrário da
imagem paradisíaca percebida pela Missão Cruls, que o sertão era inferno ou purgatório. 419 Os
viajantes-cientistas se afastam de Cruls e Euclides da Cunha, pois o sertão real que eles viam
não era o mesmo das “terras ubérrimas” da Comissão Cruls, ou do “sertanejo forte” de
Euclides,
É indispensável dizer a verdade embora dolorosa e cruciante e não iludir de forma
alguma a nação para que, não sofram os jovens de hoje a triste desilusão por que nós
passamos [...] havíamos imaginado o Brasil Central um país privilegiado, de terras
ubérrimas, matas infindáveis, jazidas auríferas e diamantíferas, inesgotáveis pedras
preciosas rolando pelos leitos de seus rios, povoados seus sertões por uma raça forte
e destemida [...].420

No entanto, esses dois relatos médicos, ao analisarem a região, fizeram-no
construindo uma metáfora a partir dos aspectos sanitários e posicionando-se em polos opostos
em relação ao tema central da mudança da capital. Fundaram-se, portanto, na retórica do
exagero para explicá-la. E é a partir desses discursos e dos elementos a eles relacionados que
partimos para pensar o processo de constituição da lepra em Goiás no período marcado entre
o final do século XIX e as três primeiras décadas do XX. De certa forma, as falas que a
construíram são as mesmas que discutiram a mudança da capital, o progresso e a necessidade
da presença do Estado junto à sua população.
A preocupação da Comissão Cruls em seu estudo, incluindo a do médico Antônio
Pimentel, era compreender as questões concernentes à natureza, o que se justificava diante da
fundamentação científica do médico (o paradigma miasmático) e o interesse central de
demarcação do território para futura capital do país. Esses dois elementos induziam o médico
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a reforçar a preocupação com o clima, com as emanações do solo e a fácil aclimatação dos
europeus na região estudada em contraposição às condições do litoral. 421
A avaliação desse médico em relação ao aspecto humano circunscreveu-se à
observação das patologias existentes. Antônio Pimentel, tratando sobre a lepra, afirma não ter
observado na região uma abundância desse mal, embora considerasse sua ocorrência
juntamente com a bouba, a anemia, a sífilis e o impaludismo. Outro elemento importante
desse relato que se situa temporalmente no espaço de construção da doença como um
problema sociopolítico é a repetição de informações produzidas durante as décadas anteriores,
como a do Relatório do médico Moretti Fóggia e das Memórias produzidas pelos médicos da
Academia de Medicina.
É por isso que ele pode afirmar que a lepra existente na região não é endógena,
porque o clima não era propício às doenças, e ainda dentro do mesmo pressuposto considerar
e comentar o poder curativo das águas medicinais. Não podendo desconsiderar a existência de
doenças, o relatório, ao fazer menção a esse quadro sanitário, observa justificando que as
patologias eram ligadas a problemas nutricionais e de alimentação e que havia aqui uma “falta
das elementares noções de hygiene privada”. 422
Suas afirmações não podiam extrapolar os conhecimentos que delimitavam o
pensamento médico daquele período - suas viagens foram feitas entre 1892-1893 e o relatório
publicado pela primeira vez em 1894 - tais como o neohipocratismo, a climatologia, o
higienismo e o pensamento da Escola Tropicalista. Esses conhecimentos direcionavam o
cientista na justificação do que poderia ser indicado como empecilho para a transferência da
capital para aquele sítio e na afirmação de que a civilização deveria ser introduzida nos
trópicos que possuíam todas as condições para recebê-la, pois o clima era extremamente
propício aos estrangeiros, que sequer necessitavam de aclimatação.
Assim, expondo sua aproximação com a Escola Tropicalista, defendia que as
doenças próprias dos climas úmidos eram exacerbadas pela desnutrição, pela falta de
421
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saneamento e pobreza. Importava, então, atacar essas questões que poderiam ser modificadas
pela presença do Estado. 423 Antônio Pimentel, em suas observações sobre a lepra, parece
considerar as pesquisas desenvolvidas na Europa por Daniel Danielssen, 424 que a definiam
como doença específica diferente da sífilis, escorbuto, psoríase, tuberculose e sarna, e
reforçaram o seu caráter hereditário e sua relação com os aspectos de vida e meio ambientes
insalubres.
No entanto, as pesquisas desenvolvidas por Amauer Hansen entre os anos de 1870
e 1874, defendendo a tese da transmissão da doença por meio de um agente infeccioso,
pareciam ser desconhecidas daquele médico. 425 Era coerente, pois, com as posições dos
demais médicos nacionais, pois o marco da mudança em relação ao paradigma de
compreensão da doença no Brasil, segundo Dilma Cabral, foi o ano de 1897, portanto um
pouco depois da viagem. O ano de 1897 foi um marco na história da lepra

426

e,

consequentemente, nas instituições voltadas para a pesquisa e assistência aos doentes dessa
enfermidade, pois, durante o Primeiro Congresso Internacional de Lepra, travaram-se: a
primazia da localização das pesquisas sobre a doença no campo da bacteriologia; a construção
de uma comunidade internacional de médicos voltados para seu estudo; a reafirmação da
necessidade de pesquisas sobre a transmissibilidade e a dedicação para a construção de uma
terapêutica eficiente. Iniciaram-se pesquisas voltadas para o diagnóstico e sobre o
reconhecimento da ação do bacilo no organismo e insinuou-se a indicação da doença como
típica de regiões tropicais. Essas transformações repercutiram no direcionamento das
pesquisas nacionais, no interesse pela especialização médica e na produção de conhecimento
sobre o tema. No tocante à ação médica estabeleceram-se como profilaxia da doença e meio
de evitar sua propagação a notificação obrigatória e o isolamento dos doentes. 427
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Antônio Pimentel reforça na identificação da origem das doenças observadas os
maus hábitos e a desnutrição, decorrentes do passado colonial. 428 A preocupação em afirmar a
salubridade do clima, portanto, estava ligada a uma questão estratégica – a imigração europeia
–, pois se acreditava que a aclimatação desses indivíduos nas regiões quentes poderia
predispor seus organismos às doenças tropicais em decorrência da perda de glóbulos
vermelhos. 429 De outro lado, o clima, se acreditava, ajudava na propagação da doença. Os
médicos Adolpho Lutz e Henrique de Beaurepaire Rohan Aragão quando consultados pela
Comissão de Profilaxia da Lepra, 430 afirmavam que estava “verificado que entre nós essa
moléstia encontra as condições necessárias para propagar-se”, assim, concluíam acerca do
interesse de estrangeiros pelo país que
Além das exigências do comércio e do tráfego livre, deve-se considerar que, em
relação à lepra, as nossas relações com o estrangeiro oferecem tanto ou mais perigo
para os outros que para nós e, qualquer medida vexatória [ao estrangeiro] chamaria
naturalmente represálias, além de produzir impressões muito desfavoráveis, que
convém evitar.431

Nesse período as nações europeias, por meio do discurso científico, defendiam a
tese de que várias doenças eram de origem tropical, dentre elas a lepra, relacionando o medo
que a doença gerava ao seu projeto de expansão colonial, pois era vista como de povos pobres
e incivilizados.432 Nesse ínterim, reforçou-se seu caráter de contagiosidade e incurabilidade,
que resguardaria os administradores na proposição de medidas autoritárias e que assegurava a
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tranquilidade das nações colonizadoras do risco de sua expansão no mundo civilizado. 433
Sobre essa questão, Vergara afirma:
No século XIX, a nova expansão colonialista fez nascer uma medicina tropical
formulada em países europeus, como Inglaterra e França, que advogava que os
indivíduos não aclimatados estariam mais expostos às doenças, principalmente de
pele e digestivas. Pimentel era um entre os vários cientistas brasileiros que
desejavam reverter esse tipo de concepção de nosso clima.434

Ao tratar das “Aguas Medicinais do Planalto”, Antônio Pimentel retoma e
comenta a reputação de que eram buscadas, pois “corria mundo afora a fama de que aquellas
águas curavam tão triste doença”. 435 No momento da visita da Comissão por Goiás, o
leprosário da capital possivelmente já não existia, portanto, ao tratar de uma doença que
ganhava espaço nas discussões nacionais, o higienista retomava conhecimentos já divulgados
e centrados na capacidade natural da região.
Localmente, a visita da Comissão reaviva a esperança do desenvolvimento
comercial e do progresso econômico e cultural. Esses elementos eram significados na
probabilidade de construção de uma estrada de ferro conectando “Catalão a Cuyabá, ligando-a
à Mogyana ou à Oeste de Minas, para por em comunicações este e o estado de Matto-Grosso
com a Capital Federal, na bahia do Guanabara”. Tal possibilidade acendia a chama do
progresso, que passava obrigatoriamente pela constituição de vias de comunicação e pela
colonização, e começava a se tornar realidade com a elaboração de estudos para a construção
da Nova Capital da república na região do Planalto Central, “já tendo vindo a esta cidade uma
comissão de engenheiros em reconhecimento do terreno traçado”. Animavam-se as
autoridades locais, pois “parece que novos horizontes se abrem à nossa atividade”. 436
A ampla expectativa que emergia da possibilidade de transferência da capital
animava as autoridades locais no sentido de estabelecer competências relativas ao
saneamento, preparando o estado para a imigração, para o crescimento das transações
comerciais, etc. Em 1896, tratando do assunto da necessidade de deliberação da Assembleia
sobre as competências sanitárias estaduais e municipais, o presidente expõe que vislumbrava a
433
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chegada das vias férreas e um amplo movimento migratório de população estrangeira que
consequentemente “serviriam de vehiculo aos germens de molestias ainda desconhecidas em
nosso Estado, cuja invasão devíamos evitar, empregando os processos prophylacticos
aconselhados pela sciencia”.437
E a ciência, no caso da lepra, aconselhava, considerando os problemas médicos,
mas também os interesses econômicos, a individualização e espacialização, através do
isolamento dos leprosos. Não podia se aceitar o livre trânsito de doentes no território nacional,
em busca da cura ou da caridade, como no século XIX, e cujo Relatório de Moretti Fóggia
expressava em sua estatística. É o que se pode notar dos aconselhamentos presentes no
Relatório elaborado para a Comissão de Profilaxia da Lepra sobre a relação entre lepra e
imigração.
Nele, os médicos afirmariam o risco do livre trânsito de doentes, comentando a
possibilidade de se exigir um atestado de “saúde para pessoas que desejassem mudar
residência dentro do país”, mesmo considerando que esse documento não era garantia.
Reforçavam que em “casos de suspeitas fundadas, as autoridades poderão então requerer um
exame sanitário, sem estender essa medida a todos os viajantes, o que não seria oportuno.” 438
Para o poder executivo o desenvolvimento econômico e as vias de comunicação
podiam ser caminhos naturais para entrada de doenças contagiosas no território, mas também
podiam ser tomadas como paliativo para outras, dentro de uma perspectiva de analogia entre
doença e atraso, saúde e progresso. Assim afirmava-se em discurso que, nas regiões dos Rios
Corumbá e Paranaíba “em outros tempos focos das diversas formas maláricas, tem-se
observado que, com a penetração da via férrea, não só estas moléstias como a ankilostomiase
e o mal de Chagas, vão sendo atenuadas”. 439
Nas décadas de 1910 e 1920 constitui-se no Brasil um pensamento médico e um
movimento sanitário, que criou, para a explicação de nossa realidade, o contraponto “entre

437

ALMEIDA, José Xavier de. Saúde Pública. Mensagem enviado ao Congresso na abertura da primeira sessão
da quinta legislatura pelo Presidente do Estado dr. José Xavier de Almeida. Goyaz: Typ. “Perseverança”, 1905,
pp. 8- 13.
438
Parecer elaborado para a Comissão de Profilaxia da Lepra, em 1915 (Adolpho Lutz e Henrique de
Beaurepaire Rohan de Aragão). Publicado em SOUZA ARAÚJO, Heráclides Cesar de, op. cit., 1956, pp.151152.
439
CASTRO, João Alves de. Hospital de Caridade. Mensagem do presidente João Alves de Castro em 13 de
maio de 1920. Tipografia do Estado de Goiás, 1920, pp. 54-55.

124

doença e civilização, entre um país rico e uma população doente, entre uma natureza generosa
e a impossibilidade de usufruí-la”.440 Por intermédio desse movimento, as regiões do interior
do país começaram a ser observadas, notando-se a ausência do Estado no quadro da
assistência social à sua população, em especial no que tange aos serviços de saúde.441 A falha
representava também consideráveis perdas econômicas, já que não se concebia o progresso do
país juntamente com a pobreza e a doença. Indicava-se, nessa perspectiva, o desenvolvimento
econômico e expansão do papel do Estado em relação com medicina e aumento da saúde da
população que se refletiria na produção de riquezas. Resta questionar: como tal transformação
se processou localmente?
A construção da lepra como flagelo e do leproso como fonte de contágio esteve
diretamente ligada às transformações ocorridas em relação ao conhecimento científico sobre a
sua etiologia. Ao caracterizarem a enfermidade, os médicos ensaiaram ações de contenção de
seu desenvolvimento e divulgaram teses sobre sua transmissão, embora sem consenso no
campo científico. Mesmo sem muita certeza sobre o modo como ela se propagava e sem que o
resultado das pesquisas de Hansen encontrasse confirmação nos pressupostos científicos de
Koch, é fundando-se na afirmação do risco do contágio que médicos e políticos tomaram
decisões. Afirma Gomide:
O pensamento e a prática médica contidos no discurso compunham um modelo
médico e político de intervenção, segregação e exclusão do doente de lepra e de seus
descendentes. O modelo se estruturou a partir de um conjunto de regras, estratégias
de procedimentos, cálculos, articulações que permitiam obter, ritualmente, a
produção do acontecimento “verdade”. No caso, uma “verdade” menos conhecida e
mais produzida, que emergiu do poder concedido ao médico.442

No século XX o contágio centralizará as ações em relação à enfermidade; e a
clínica teve primazia em relação aos estudos bacteriológicos e de laboratório na indicação da
doença. A especialização da leprologia no Brasil emergiu desse processo, embora, até o
começo do século XX, sífilis e doenças dermatológicas tenham permanecido agregadas sob a
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mesma área de estudo, pois é só na década de 1920 que o Instituto Oswaldo Cruz instituíra
um curso regular de Leprologia. 443
O Relatório de Neiva e Penna está inserido nesse pensamento e em seu aspecto
geral mostra um duro diagnóstico do interior do Brasil caracterizado pelo abandono, pela
miséria, pela doença, e pela ausência do Estado. A grande mudança que se apresenta no
conteúdo discursivo desse relatório é o deslocamento relativo à centralidade, da natureza para
a sociedade, pela ação e poder político público, por meio da medicina, 444 responsável pelo
atraso e a apatia das forças produtivas.
Se no Relatório Cruls eram os aspectos naturais do clima, do solo, do ar que eram
observados, agora era o mundo produzido pela cultura e pelo trabalho que importava ser visto.
Dessa forma, ao comentar a necessidade de progresso econômico da região, difundiam um
discurso de sensibilização tanto das elites econômicas e intelectuais quanto políticas. Os
cientistas afastavam-se nessas afirmações daquela tese que pregava o determinismo
ambiental, racial ou climático em relação aos indivíduos.
Os sanitaristas apontaram um elemento novo, importante: a improdutividade, a
indolência e a miséria da população interiorana não deveriam mais ser vistas só
como conseqüências de fatores raciais ou climáticos. Afirmaram que o brasileiro era
pobre porque não trabalhava e não trabalhava porque era doente.445

Numa região que, segundo eles, as únicas opções médicas eram os benzedores,
feiticeiros e rezadores a atenção dos viajantes era atraída para a exigência da presença do
Estado na oferta de serviços médicos regulares e a proibição daquelas práticas
“supersticiosas”. Assim a salvação se resumia em ações como a constituição de legislação
sanitária “sábia” e no “aperfeiçoamento da raça”,446 ainda no saneamento rural.447
Tanto a viagem de Arthur Neiva e Belisário Penna quanto a Expedição Cruls
tiveram o objetivo, ao retratar o interior, de propor sua incorporação aos esforços políticos de
443
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civilização.448 E embora a lepra não tenha sido incorporada à campanha pelo saneamento dos
sertões, ao que parece devido ao posicionamento de leprólogos e sanitaristas de que a doença,
sua profilaxia e política de combate deveriam ser pensadas de forma singular, os pareceres
dos viajantes e do movimento sanitarista tiveram importante participação no seu processo de
redefinição.449
Da viagem de Neiva e Penna ao encontro do interior do país e da sua população
houve outros encontros. Foi também o encontro entre a nação e o microscópio, pois teria sido
a parasitologia que daria a luz necessária àqueles cientistas, para que eles pudessem perceber
os problemas brasileiros. 450 Os Relatórios de Neiva e Penna e de Antônio Pimentel se
posicionam em diferentes momentos, instituições451 e paradigmas da ciência biomédica, que
davam ferramentas diferenciadas para compreensão da doença.452 Para a população da região,
os médicos expõem como característica central “a solidão, a miséria, o analfabetismo
universal, o abandono completo”, onde a vida se passava vagarosamente, e onde as forças,
física e intelectual, eram atacadas por “terríveis moléstias endêmicas”. 453
Esse pensamento médico construiu discursos expressando a necessidade de
intervenção política no interior em prol do saneamento e formou uma elite que concebia
enquanto sua missão apoiar tal projeto. Defendia a necessidade de centralização das políticas
sanitárias em decorrência da incapacidade de ação e ausência dos poderes locais. 454 Assim, o
interior do país e suas endemias passaram a serem considerados problemas nacionais, e no
caso goiano tal assertiva se fortalecia quando se discutia a transferência da capital federal. No
conjunto de doenças, que exigiam ação emergencial dos órgãos estaduais, estavam as
verminoses, a malária, a lepra e a tuberculose. Esse quadro nosológico traduzia-se em
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elemento elucidativo da nação, considerada um “grande hospital” na análise de Miguel
Pereira.
No que concerne à lepra, no Relatório de Belisário Penna e Arthur Neiva, a
primeira observação refere-se a tê-la encontrado “rara na parte norte, mais abundante no sul
do estado, principalmente entre a cidade de Goiaz e Anhanguera onde, pelas informações
colhidas, parece ser relativamente comum”. 455 No entanto, os casos indicados eram relativos à
região norte, que havia sido percorrida em lombo de animal ou a pé; contraditoriamente, se
afirmava que na região Sul, incluindo a capital (Goiás), havia uma população bem alimentada
e já consciente dos preceitos de higiene, possuindo, portanto, “aspecto de saúde”. 456 Tal
contradição se resolve se observamos que boa saúde estava diretamente ligada ao aumento
populacional, lavouras desenvolvidas, rebanhos, vistos pelos observadores no sul, que
economicamente “oferece um grande contraste com a região Norte do Estado”. 457
Assim nota-se que, em Porto Nacional,
[...] há alguns casos de tuberculose e de lepra. Essa não se generaliza felizmente,
porque o leproso nos sertões é um indivíduo que se isola da sociedade pela qual é
repudiado de maneira até violenta. É um réprobo que vive isolado, distante de
qualquer habitação, em uma choça donde ninguém se aproxima. Vivem os
desgraçados de esmolas que são depositadas à distância.458

É dentro desse quadro de discussão que se vê uma novidade na construção da
doença e doente nos enunciados de Neiva e Penna. Pela primeira vez não é apenas a
enfermidade que é caracterizada, mas também o enfermo. Indivíduos cujo repúdio social
encaminhava ao autoisolamento. Se o isolamento da população era uma questão justificadora
do atraso, e que deveria ser criticada pelos médicos, o do leproso era incentivado, já que
evitaria o alastramento da doença. Mesmo que desgraçado por carregar a doença no corpo e
rechaçado “violentamente” pela sua comunidade, era ele o socialmente banido, o réprobo.
Outros doentes de lepra foram vistos, num povoado constituído por umas trinta casas
(Brejinho),459 outros dois na região de Extrema,460 e em resumo do que interessava observar
do quadro de doenças: “No ‘Córrego dos Almoços’ há uma habitação, onde encontramos um
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cretino, vários papudos e um leproso, esse um pouco retirado numa miserável e minúscula
choça de buriti”. 461 Resumiam-se a condição sanitária da região e sua nosografia.
No Relatório de Neiva e Penna exprimem-se as transformações sofridas pela lepra
durante o período de passagem do século XIX para o XX: a construção científica da doença, a
definição metafórica do doente e exigência do isolamento como política necessária para atacar
o contágio. No entanto, tais elementos eram ainda conflituosos nos discursos e práticas
regionais. Nas duas primeiras décadas do século XX em Goiás, a população leprosa vivia na
cidade com certa reserva dos olhos públicos ou em espaços marginais: em leprosários,
abrigos, nas beiras das estradas, em ranchos nas fazendas, mas sem o afastamento
compulsório e institucionalizado. Nesse sentido, a documentação representativa do período
mostra uma coexistência entre sadios e enfermos. No entanto, nos relatos memorialísticos,
principalmente de viajantes e de médicos, ressalta-se uma justificação da necessidade de
segregação.462
Em 1919, o advogado Carlos Magalhães, ao buscar hotel na cidade de Roncador,
escrevia que,
[...] ao despertar pela manhã na única pensão do bairro residencial dos graúdos,
descobri que o hoteleiro estava atacado pelo Mal de Hansen. A cama e as paredes
criavam os percevejos, 463 provável transmissor de uma enfermidade que só respeita
Nosso Senhor. Informado que havia outra pensão na margem oposta, na rua das
palhas e dos mocambos, atravessei o rio à procura de recomendado barracão.
Estava o hoteleiro ausente, mas empregados seus, de caras patibulares, receberamme. No dia seguinte, aparece o tal, faltavam-lhe várias falanges dos dedos, lepra
mais adiantada que no colega do bairro aristocrata.464

Na fala de Carlos Magalhães, o problema da doença não se restringe ao corpo do
pobre que se expunha nos espaços da cidade em busca da caridade como ocorria em grande
parte do século XIX. Ela estava presente tanto entre os “graúdos”, quanto entre os que
habitavam os “mocambos”, e era como questão médica que ele a tratava. E como tal ele não
desconsiderava a iminência do risco do contágio o que o faz buscar um lugar salubre para se
hospedar. E como problema médico chamava atenção para a presença dos “percevejos” que
segundo as pesquisas nacionais poderia ser um transmissor da enfermidade.
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No Brasil, Adolpho Lutz e Emílio Ribas identificavam que o contágio da lepra
ocorria por um intermediário, considerando a possibilidade de insetos como pulgas,
percevejos ou mosquitos. Possivelmente porque no país a maior incidência da doença
coincidisse com a mesma região onde se alastrassem a malária, o bócio e a doença de Chagas,
já relacionada com o agente hospedeiro, e as pesquisas brasileiras no campo da entomologia
estivessem bem adiantadas e permitissem a construção de uma tese nacional, que incluísse
esse setor. Lutz acreditava, por exemplo, que a moléstia era decorrente de outro indivíduo já
enfermo, mas que tal questão não prescindia da tese da propagação direta, tecendo analogia
com doenças como a febre amarela e a malária. E considera:
[...] o conhecimento mais elementar das condições em países onde se isolam os
doentes mostra que os resultados obtidos nesse processo foram sempre muito poucos
satisfatórios, seja porque o isolamento de todos os doentes nunca foi obtido, seja
porque esse isolamento, baseado na ideia de um contágio direto, não pode dar os
resultados esperados.465

Lutz ponderava que a patologia em determinadas regiões mantinha-se em números
regulares, ao passo que se desenvolvia com velocidade em outras. Assim, reconhecendo que a
única fonte da doença era o próprio doente, havia a necessidade de questionar a condição de
transmissão. Considerando que se em várias cidades europeias (Paris, Viena, Londres) a
imigração de doentes que haviam permanecido sem isolamento não levava à observação de
novos casos; que as experiências de inoculação em animais e homens haviam sido
infrutíferas; que em vários hospitais europeus a convivência entre enfermos e sãos não
levaram à infecção, e que, segundo suas observações, em outros países a propagação se fazia
sem verificação do contato com o doente, concluía que o contágio era devido ao mosquito. 466
Ela ocorria da mesma forma que a febre amarela, a malária e a peste, “por meio de um
transmissor” (um mosquito), dada a sua existência em regiões bastante distintas como a
Noruega, o Havaí, ou o Brasil. 467 A abordagem dos médicos epidemiologistas no campo das
ciências biomédicas é fundada na perspectiva da indução e da observação empírica,
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generalizando-se os resultados a partir de casos concretos. 468 Outros cientistas de renome
também aventaram tal possibilidade, como Arnino, Scott e Banchard, criticada pela “ausência
de fundamentação experimental”;469 e no Brasil, Emílio Ribas; Jaime Abhen Athar e Antônio
Justa defendiam a hipótese de que o fator primordial na transmissão da doença fosse a
opilação (obstrução do fígado), pois os bacilos eram eliminados por meio das fezes dos
doentes. De certa forma, a lepra e a ancilostomíase ocupariam os mesmos espaços
geográficos, dependiam das especificidades climáticas e se relacionavam diretamente com os
hábitos de higiene e alimentação.470
A apresentação das pesquisas científicas sobre a lepra serve para expor as
condições de estabelecimento da doença diretamente relacionada a elementos sociais e
políticos que interferiram na tomada de decisões e posicionamentos tanto médicos quanto
populares, haja vista a grande transformação referente à postura em relação ao medo do
contágio na mudança do XIX para o XX. Por meio desse discurso se notava certa exageração
no número daqueles atingidos.
O médico Júlio Paternostro, 471 na sua viagem por Goiás na década de 1930,
observando uma ampla disseminação da doença, afirmava que “Caso de lepra no sertão vive
escondido. Não procuram médico por medo da difamação e da possível perda de casamento
das moças da família leprosa etc. Não se tratam e a doença se dissemina. Moças recémcasadas, como vi, apresentam sinais clínicos de doenças de Hansen”. 472 A retórica utilizada
demonstra uma exortação à necessidade de mudança, em suas interpretações, o sertão cobrava
ações emergentes para a transformação de sua realidade de isolamento e doença, que seriam
suas marcas sociais, haja vista que, naquele momento, os relatórios de viagem, especialmente
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científica, conquistavam status de explicadores da realidade nacional, respondendo à questão
de “como transformar o Brasil em nação”.473
Em Paternostro, por ser médico, lemos uma exortação à reorientação política, em
que saúde, integração nacional e construção da nação mostram-se como perspectiva. Era a
metáfora da patologia que abria caminho para essa nova temporalidade. Diante disso, era
preciso mostrar a doença, popularizá-la regionalmente, e as narrativas esforçam-se nesse
sentido. Júlio Paternostro, fundamentado nas observações resultantes de sua viagem, afirma
ter observado casos de lepra em Goiás, indicando o número provável de doentes, já que o
censo ainda não havia sido feito, em torno de 2.000 em Goiás. Era preciso igualmente cobrar
a presença do setor público, porquanto era a ausência do Estado somado às patologias que
explicavam o atraso e o isolamento. Contudo, não se escusava da cobrança por participação
popular, seja por apoio econômico, seja na indicação de doentes, seja por meio do olhar
perscrutador do anormal. 474
Heráclides César de Souza Araújo mostra o quadro epidemiológico relativo a
população atingida pela doença nos 55 municípios do estado, em 1936, que era composta por
2.178 indivíduos, excetuando o município de Cachoeira, que não oferecera essa
informação.475 No entanto, Zoroastro Artiaga, diretor do Departamento de Administração de
Goiás, afirma que “esse recenseamento, feito por leigos, refere-se ‘somente aos casos mais
graves declarados’”, o que indicava a possibilidade de haver no estado uma população doente
bem maior. 476 Não se deve esquecer que o exagero das cifras foi uma das estratégias
discursivas em prol das políticas de isolamento e construção de instituições, assim como da
imposição de estratégias de controle social e esquadrinhamento do espaço.477 O que pode ser
observado por meio da comparação dessa cifra com aquela apresentada pelo Serviço Nacional
de Lepra, que indica 823 (oitocentos e vinte e três) doentes para os anos de 1940 e 1941;
seguidos de 1.154 (mil cento e cinquenta e quatro) para o ano de 1942; e 1.447 (mil
quatrocentos e quarenta e sete) para 1943. 478 Logo após ser informado dos números por
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Zoroastro Artiaga, o Diretor da Divisão de Saúde Pública Federal, Ernani Agrícola, enviou
um “pedido de providências” urgente para aquela situação: 479 a aprovação de verba para
construção de leprosário em Goiás. Quanto aos resultados estatísticos, muitas vezes
expressavam estimativas exageradas, já que parece impossível ter havido a diminuição do
número de doentes, que mais tarde eram substituídas por censos inexatos.
Os números divulgados pelo censo da lepra quase sempre eram imprecisos.
Porque os doentes normalmente usavam como estratégia esconder a doença, elemento de
desapreço social, e por causa das dificuldades inerentes ao material e contingente humano na
sua elaboração. Os formulários com questionário eram enviados para as diversas prefeituras,
onde os delegados sanitários eram responsáveis pela catalogação dos doentes, os
recenseadores eram normalmente leigos e possuíam certa dificuldade na identificação e
diagnóstico da doença, muitas vezes os formulários sequer eram preenchidos. Além disso, os
cadastros estaduais eram normalmente desatualizados, quando sob a responsabilidade do
Serviço Nacional da Lepra o número de profissionais era considerado insuficiente para
elaboração dos dados nacionais.480 Tal discurso do exagero numérico fazia-se necessário em
face da ineficácia do quadro, para assistência aos atingidos pela enfermidade, formado por
abrigos geralmente subordinados à Sociedade de São Vicente de Paulo, como aquele de
Pirenópolis, cujo socorro aos doentes consistia na manutenção de sua sobrevivência.
Paternostro acrescenta que os enfermos não recorriam ao tratamento médico e
disseminavam a doença, constituindo-se num grave problema sanitário. Dessa forma, ele
assegura que tanto a lepra quanto a malária eram doenças endêmicas na região, logo, as duas
enfermidades demandavam ações sanitárias emergenciais por parte do poder público. Pois
“[n]ão há leprosário nem serviços de ambulatórios para atender aos casos que vivem
segregados no mato ou nas moradias das cidades. Lá, ninguém arrepia os cabelos quando se
diz que a família tal é de leprosos”,481 se contradiz.
No entanto, a contradição exposta em Paternostro, que afirma ao mesmo tempo a
convivência com famílias leprosas e o medo da difamação quando da busca de médicos,
exprime claramente a situação do conhecimento popular sobre a doença naquele momento.
Ao mesmo tempo em que os artigos médicos (divulgados por jornais, revistas, relatórios e
479
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popularizado em campanhas de arrecadação de verbas etc.) exprimiam o perigo da doença, o
comportamento popular em relação à enfermidade ainda guardava elementos próprios da
compreensão médica advinda do século XIX. O medo da lepra ainda não havia se
popularizado como os médicos queriam crer, por isso a força dos argumentos do risco de
disseminação defendidos em seus textos.
O Relatório de Neiva e Penna foi divulgado no Brasil em vários jornais e
desenvolveu uma intensa discussão onde se relacionavam saneamento do interior,
transferência da capital federal, presença de doenças e ausência do Estado. No entanto, ao
mesmo tempo em que suas afirmações recebiam o apoio e eram reforçadas em falas como a
do médico Paternostro, receberam contestação por parte de um grupo de interlocutores
regionais. Internamente, pôde-se ouvir, como resposta àquelas análises, os artigos escritos nas
páginas da revista A Informação Goyana 482 e no livro do frei Jose Maria Audrin, 483 os
principais interlocutores de Neiva e Penna na defesa do território goiano. 484 A revista se
apresentava com argumentos médico-científicos e políticos na defesa da região, da sua
salubridade e de suas condições “excepcionais” para receber a capital federal.

485

A

transferência, que “disseminaria ‘progresso’ e ‘civilização’ em todo o interior”,486 soava como
solução de grande parte dos problemas locais. Concluindo que essa era a verdadeira causa
patriótica em prol da qual os brasileiros deveriam se bater, posicionava-se contra o
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movimento sanitarista que se desenvolvia no Rio de Janeiro. Os editores e demais
colaboradores, em uníssono, negavam que o sertão goiano fosse um “imenso hospital” e
acrescentavam ainda o apoio recebido por parte de outros periódicos 487 e de instituições.488
Para Dominichi de Sá, o debate travado nas páginas da revista A Informação
Goiana não se circunscrevia aos aspectos sanitários, se tratava também de mudanças. 489 No
que concerne à doença, especificamente à lepra, no relatório de Neiva e Penna, por exemplo,
fala-se de lepra e de leproso e da ausência de leprosário; na revista comenta-se sobre a
construção ou existência de leprosário e oferta de assistência aos doentes.
E em relação a essas questões sanitárias, a revista apresenta as soluções já
existentes e as possíveis de revitalização. 490 Ou seja, mais do que o problema da lepra, o que
interessava era expor as soluções existentes ou possíveis de serem construídas. Assim, tentava
revitalizar a ideia das águas termais existentes em Goiás, reforçando a facilidade do acesso
pela construção da Estrada de Ferro Goyaz, que “levou seus trilhos à vizinhança da referida
região”. Afirmava a revista:
Chamamos a atenção da classe medica brasileira para o explendido sanatório
esquecido na formosa e saudável região do Planalto Central, justamente agora que a
medicina climática vem contando tantos triumphos e que a campanha do saneamento
dos sertões terá de demarcar seus vastos hospitais regionaes.491

Acrescenta ainda a possibilidade de edificação de um leprosário, questão que
aparece pela primeira vez na imprensa goiana. Essa instituição deveria ser construída por
meio da ação da elite local, com a participação caritativa, já que o poder público não possuía
condições financeiras para responder àquele problema. Lança e divulga, entre os anos de 1926
e 1927, a campanha em prol do leprosário de Goiás.492
Essa campanha repercute na imprensa local, faz agir as autoridades, anima as
elites, na constituição da Associação Pró-Leprosos, e populariza o problema da enfermidade.
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Ou seja, a revista atua pedagogicamente também no processo de construção daquele problema
sanitário localmente, e na indicação da solução plausível para ele.
Nas décadas de 1920 e 1930, a revista A Informação Goyana e os jornais foram
grandes divulgadores das atividades em favor da construção do leprosário-asilo no estado. As
informações divulgadas, as campanhas locais de arrecadação de verbas, a escolha do melhor
local para a construção do leprosário, a criação de imposto pelo governo estadual e a feitura
do censo da lepra foram ações que podem ser situadas no quadro das estratégias de pedagogia
social. Isso porque, nas discussões sobre o número de doentes nas cidades, as formas
possíveis do seu afastamento dos espaços urbanos onde expunham suas chagas, a definição
científica da doença e a participação da elite local, dos fiéis e religiosos católicos e
protestantes, dos médicos, higienistas e filantropos, na campanha pela extinção dos riscos do
“flagelo”, empreenderam-se estratégias discursivas defensoras do isolamento.
Semelhante exercício fortaleceu o poder médico de intervenção social e
engendrou uma compreensão da lepra permeada pelo medo do contágio e pela representação
do perigo no corpo do indivíduo doente, 493 assim como a justificação de uma única via
possível como solução para o problema. Como afirma Dilma Cabral, a moléstia havia deixado
o campo simplesmente médico para se transformar em problema social, “saíra dos periódicos
especializados para ganhar as páginas dos jornais de circulação diária”. 494 Essa mudança na
forma como a enfermidade passava a ser concebida popularmente está diretamente ligada às
transformações científicas do final do século XIX, e se exprime no estabelecimento de
instituições de assistência médica e material, e de normas estatais para o seu ataque.
Por meio dos artigos divulgados pela revista A Informação Goyana e pelos
jornais, podemos acompanhar o interesse em incentivar doações, lembrando que a
participação popular e particular provinha de goianos de todas as regiões do estado e também
de fora: prósperos comerciantes ou industriais, de alhures, expressavam, por meio da oferta
material, seu espírito “humanitário”. O apelo era dirigido às mãos dadivosas daqueles que, por
um lado, respondiam positivamente à “missão humanitária” de dar abrigo aos leprosos, mas,
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de seu lado, também buscavam resguardar os sadios e, indiretamente, defendiam a instituição
familiar, do risco que significava o contágio da doença. 495
Nas páginas da revista, a lepra e o leprosário são construídos como um problema
diretamente ligado ao seu mote principal, a expectativa da mudança, que se materializava em
questões como: a mudança da capital federal para o Planalto Central; a mudança na visão que
se tinha sobre Goiás no resto do país, de uma região doente, isolada e atrasada para uma
região que buscava sua integração e que agia internamente para dar solução aos problemas
sanitários que possuía, inclusive cobrando a participação do poder público e popular na
assistência médica. E no que concerne especificamente à lepra, a mudança se constituía na
exigência de política profiláticas fundadas na concepção do isolamento e na assistência clínica
aos doentes.
Por meio dessas investidas, os jornais locais e revistas popularizavam a discussão
sobre a doença, dando-lhe visibilidade e enfatizando as demandas em prol da construção de
instituições médicas, considerando que era preciso fazer aqui como acontecia na Europa e na
América do Norte. Naquelas regiões, “o espírito de benemerência” fazia surgir diversos
estabelecimentos hospitalares, manicomiais, maternidades, creches etc. A Fundação
Rockefeller era uma boa expressão daquele tipo de ação privada voltada para confortar os
infelizes e miseráveis atingidos pela enfermidade, argumentavam. Os males mais assustadores
nesse conjunto eram a lepra e a tuberculose, por isso os “sanatórios e os leprosários se
multiplicam em todos os países civilizados e onde quer que os governos cuidem um pouco da
saúde dos seus governados”, 496 apoiados pelo trabalho das sociedades filantrópicas. O
problema sanitário, e sua relação com o desenvolvimento econômico, com ênfase para a lepra
e a tuberculose, também aparecia como preocupação do governo justificando sua
incapacidade de ação:
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Associa-se intimamente ao progresso da nossa população, victimada pelas endemias
rurais ou permanentemente ameaçada pelo desenvolvimento da lepra, da tuberculose
e de outras moléstias que embaraçam e retardam a nossa evolução.
São grandes males, de efeitos cada vez mais terríveis, contra os quaes de nenhum
meio dispõe o Governo, pois a lei que existe sobre o assumpto não abrange as
exigências financeiras, não pequenas, do problema, tão serio quanto urgente na
solução que se impõe, inadiável.497

A estratégia de popularização da lepra e de arrecadação de verba para construção
de instituição de assistência aos doentes em decorrência da insuficiência do Estado não foi
exclusividade goiana. No Maranhão e no Ceará a mesma estratégia foi implementada. No
Maranhão, nas décadas de 1920 e 1930, na imprensa eram divulgadas notas, exigindo
medidas de controle e polícia médica. 498 No Ceará os periódicos locais dedicaram especial
atenção nessa tarefa de informar e divulgar a campanha pela construção do leprosário. 499
Em Goiás, os jornais expunham os donativos, e os esforços das senhoras e
cidadãos da “melhor sociedade” goiana, que não viam compensados seus empenhos em prol
da causa dos hansenianos, o que cobrava maior divulgação e empenho da coletividade em prol
de um dever “moral e patriótico” que haviam iniciado.500 A busca frenética por donativos e a
propagada emergência para a construção do leprosário 501 não lograram grandes resultados
financeiros, segundo se pode perceber em um artigo escrito em 1932. 502 E expressam posições
contrastantes, como a afirmação de que o mal de Hansen “em Goiás não está muito
disseminado”, 503 proferida por pessoas diretamente ligadas ao problema da doença. Os
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discursos divergentes explicam-se, de um lado, pela cobrança de ações médicas e, de outro,
como justificativa à falta destas.
Frei Audrin, ao enumerar as doenças que mais atingiam a população, inicia seu
comentário afirmando que a lepra e a tuberculose eram raras nos sertões que havia conhecido
(a bacia dos Rios Araguaia, Tocantins e Xingu). 504 Essa afirmação constitui a primeira
expressa pelo autor em capítulo que trata das doenças e sua terapêutica, o que deve precisar da
enorme discussão travada nacionalmente sobre as duas enfermidades. Ele afirma que essas
doenças assustavam outras regiões do país, mas que ali sua ausência servia como argumento
de sua tese sobre a salubridade do sertão e do sertanejo. O estudioso lembra a inexistência da
assistência social, bem como de instituições como hospitais, asilos e orfanatos, o que, segundo
sua avaliação, reforçava a importância da caridade entre os vizinhos e conhecidos, a qual se
apresentava como substituto da ação política e médica. Nesse sentido, o autor recorda-se de
que, em especial com os doentes, os sertanejos sentiam-se compelidos a ajudar. Até mesmo
aos doentes contagiosos o auxílio era ofertado, nesses casos sugere,
levantam, se for preciso, um ranchinho de palhas num recanto isolado e lá os donos
do sítio irão prestar-lhes os mais atenciosos serviços, sem preocupação de perda de
tempo ou de perigo para a saúde. Até restabelecer-se ou exalar o último suspiro, o
enfermo será tratado como se fora um membro da família.505

O estabelecimento de uma definição nova da doença e da necessidade de
isolamento ocorreu no estado nas décadas de 1920 e 1930, a partir, principalmente, dos relatos
advindos dos médicos, intensificado nos debates na revista A Informação Goyana e nos
jornais e, reforçado pelos discursos e pela prática assistencial filantrópica. Localmente ao
propor uma definição para a lepra, Eliel Martins de Almeida, filantropo e diretor do
Leprosário Helena Bernard, em Catalão, relaciona diretamente a moléstia ao afastamento
familiar e social. A lepra, afirma, era incurável aos olhos da ciência, expressão do horror para
a sociedade e, de abandono, para os atingidos. Explica que os doentes passavam, a partir da
contração do mal, a ser considerados uma responsabilidade para outrem, havia perda, nesse
e a associação criada para organizar a arrecadação. O mal de Hansen. O Democrata, O mal de Hansen, Goiás, 25
ago. 1928.
O primeiro doador, o diretor da revista, Henrique Silva, era um dos grandes encorajadores da transferência da
capital federal para o interior do País, fazendo uma intensa propaganda em prol da salubridade da região e de sua
população, pois era sobre a insalubridade, o isolamento e o abandono da região que discutiam tanto os que eram
favoráveis quanto os que eram contrários à mudança. VIEIRA, Tamara Rangel. Uma clareira no sertão? Saúde,
nação e região na construção de Brasília, 1956-1960. 2007. Dissertação (Mestrado) – FOC/COC: Rio de
Janeiro, 2007.
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sentido, em sua condição humana (pela não aceitação do convívio, pelo abatimento físico
causado pela enfermidade etc.), mas também em sua relação com a comunidade, já que,
expulsos do jogo social, ficavam dependentes da caridade. 506
Como indivíduo, segundo a compreensão desse médico, além de ser vítima da
doença, o leproso é “um peso para a sociedade, uma desgraça para a família, um cadáver
ambulante pelas ruas e estradas, um infeliz que morrerá, miseravelmente, sem pão e sem lar”.
A definição de doente ligava-se diretamente à situação de pobreza, já que sua subsistência
deixava de ser responsabilidade sua, pois impossibilitado de participar do mundo do
trabalho.507
Lepra, fantasma que traz no seu bojo um cortejo enorme de desgraça; que amedronta
a humanidade, que mutila milhares, que infelicita lares, que zomba da ciência.
Lepra, mundo de horror e de misérias, de infelicidades incomensuráveis; mixto de
gemido e dor, lágrimas e soluços, de choro, inconsoláveis. Lepra, monstro informe
de possantes tentáculos que suga a seiva vital do ser humano; que, sarcasticamente,
zomba e ri de suas pobres vítimas e que as conduz à escuridão do infortúnio,
comprimindo seus peitos, esmagando seus corações, deformando seus físicos,
abatendo seus espíritos, atirando-as ao léo da vida, atirando-as incondicional e
miseravelmente, fora do convívio familiar e social.508

Os leprosos formavam um grupo sem controle social, afastados do mundo do
trabalho e da disciplina a ele inerente, bem como das exigências familiares e médicas;
deviam, portanto, serem vistos e tomados como objeto de intervenção sociomédica e sua
normalização dependia da constituição de instituições competentes.
Se no século XIX falávamos de leprosos pobres repelidos dos espaços urbanos,
que vagavam pelas ruas e estradas, ou segregavam-se em leprosários na fronteira da cidade,
expande-se, agora, o poder de exclusão já que a doença atira-os “incondicional e
miseravelmente, fora do convívio familiar e social”. O perigo não se restringe ao espaço das
ruas habitadas, e o afastamento em ranchos ou em abrigos/leprosários não basta, haja vista as
observações de Arthur Neiva e Belisário Penna em seu Relatório. 509 Em Goiás, a partir da
506
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década de 1920, se intensifica o posicionamento médico-social que reclama o estabelecimento
de espaços hospitalares para reclusão e tratamento dos atingidos pela enfermidade. Era ainda
um problema político, pois a existência de braços imobilizados pela doença e bocas sedentas
do auxílio público, considerado inexistente, era motivo suficiente para reclamar a ação dos
governos. A solução para o impasse advinha do discurso médico: colocá-los em condição
diametralmente oposta à da sociedade maior e modelar.
O leproso é indivíduo revoltado, indignado com a nossa sociedade. É um ser que
tem rancor a seu semelhante. Antes da doença, ele contava com numeroso rol de
amigos, seus parentes muito dedicados. Declarada a doença – não contará jamais
com um amigo, pois todos o repelem com o temor de adquirir tamanho mal. Se
tentar trabalhar, caso o permitam suas lesões, o produto de seu labor não terá
aceitação pela desconfiança que temos de contrair a lepra.510

O caráter individual, afirma Susan Sontag, foi concebido como fator causador da
doença, por parte dos românticos (especificamente da tuberculose). Os aspectos referentes à
personalidade dos indivíduos, como, por exemplo, “a corrupção moral”, foram interpretados
como efeito da obtenção da enfermidade, em especial no caso de epidemias. Tais apreciações
devem ser consideradas no caso dos indivíduos atingidos pela lepra, pois durante as primeiras
décadas do século XX insistiu-se muito na sua exposição como epidemia, e na reprovação do
doente e de seu comportamento, avaliado como promíscuo. Dessa forma, ele passava a
carregar consigo, além da moléstia, o ônus de sua obtenção.511
Em 1939, decorrente da visibilidade conquistada pela lepra no estado, as páginas
dos jornais estampavam notícias, dados, reclamações e pedidos cujo tema eram a doença, o
doente ou os discursos médicos. No centro desse interesse, o problema do isolamento dos
atacados pelo mal de Hansen. A população das cidades de Rio Verde, Jataí e Caçu,
preocupavam-se, pois

conto “A Morfética”, publicado originalmente em 1944 no livro “Ermos e Gerais”, apresenta uma alegoria da
desumanização do leproso isolado em um espaço rural e bucólico no interior do estado. O narrador apresenta
personagens vampirescos e monstruosos “como se o leproso necessitasse ferir, atacar os sãos, para vingar-se do
mal que o acometera ou mesmo para curar-se”. Naquele espaço em que estava situado, o leproso se colocava
distante dos sãos, mas não deixava de apresentar perigo já que havia sempre o risco do encontro. O conto, afirma
Tronca, “impressiona pela carga de preconceitos que parece conter em relação às vítimas de lepra”. Talvez essa
característica do discurso literário seja decorrente da forte afluência dos discursos médicos relativos ao tema nas
décadas de 1920 e 1930 no estado. TRONCA, Italo, op. cit., 2000, pp. 87-88-89 e especialmente 90.
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nos últimos dias, com a invasão daquelas regiões por hansenianos corridos do
Triangulo Mineiro, os sudoestinos estão profundamente alarmados e numa situação
de acentuada intranqüilidade. Em Jataí, por exemplo, duas famílias procedentes de
Uberaba, de onde saíram às carreiras, em face de medidas enérgicas dos poderes
públicos, instalaram-se, no coração daquela cidade, constituindo, assim, um grave
perigo para os seus habitantes que têm, já, em seu convívio, como comerciantes,
dois morféticos de corpo e membros mutilados. Há poucos dias, naquela mesma
cidade, perambulavam pelas ruas oito morféticos vindos de Tupaciguara e
Avatinguara, em Minas Gerais, enquanto que uma leva de catorze doentes também
de Minas Gerais, penetrava em Rio Verde, segundo informações que nos chegaram
por pessoas fidedignas.512

As reclamações da população de Jataí deviam-se ao fato de o Estado ter divulgado
a possibilidade de construção de um leprosário naquela região, 513 além do de Goiânia.
Porquanto, era necessário demonstrar a necessidade dessa obra e exigir rapidez na sua
concretização. Pois argumentavam que, se a política antileprótica era imposta pelos órgãos
públicos de Minas Gerais e empurrava a população doente para Goiás, era forçoso que o
governo goiano, apoiado por financiamento federal, também agisse em prol da saúde pública.
A livre circulação, a vida errante, a formação de acampamentos nas fronteiras das cidades
passavam a ser consideradas inadmissíveis. Assim, asseguravam que a população local
enviava ao poder público estadual um abaixo-assinado cobrando ações da Diretoria de Saúde
contra famílias de morféticos que perambulavam pelas ruas da Vila de Caçu:
[...] os infra-assinados, no intuito de salvaguardar a população desta vila do contagio
da mais terrível moléstia conhecida que é a morféa, de vez que indivíduos atacados
desse mal se servem, em primeiro lugar, da água de utilidade publica do patrimônio,
vivendo, ainda, em contacto direto com a sociedade, vem solicitar de v. excia., num
apelo veemente, as necessárias providências no sentido de serem isolados os
referidos doentes, que constituem seria ameaça à saúde do povo. 514

A cobrança era uma forma de pressão popular ao chefe do Estado Novo, Getúlio
Vargas, já que “o interventor Pedro Ludovico Teixeira estava fazendo tudo em prol da
campanha contra a lepra” e o Estado “não possuía verbas para tal empreendimento”. Os
moradores consideravam que a finalização das obras do Leprosário da capital significava
alívio às populações dos municípios e regiões vizinhos a Goiânia, e esperança de novos dias
para os “eternos órfãos da saúde”; o povo de Jataí e sudoeste goiano, no entanto, continuaria
esperando ações de adoção e proteção de seus leprosos.515 Embora o leprosário nunca tenha
sido construído na região, os moradores da cidade, auxiliados por religiosos, assumiram a
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liderança na organização de abrigo para os doentes.516 Pois o enceramento era a única via
plausível de ação em favor do bem estar dos leprosos, mas especialmente da população local.
O impedimento de comércio empreendido por pessoas atacadas pela doença, de
trabalho em atividades de convívio social, dentre outras exigências que se baseiam na
compreensão médica do contágio, só se tornava possível por ocasião da exigência de
isolamento dos enfermos e da assistência social às suas famílias. Os discursos exprimem
imagens de doentes definidos pela sua pobreza, promiscuidade e agressividade em relação aos
sãos. Neles se caracterizavam lepra e o leproso como contraposição a um objetivo sanitário
perseguido na constituição social da região e de seu povo. Eles eram tomados como
contramodelos para à sociedade moderna, ao progresso, à saúde, à integração da região à
nação, bem como ao desenvolvimento econômico. Precisavam ser banidos dessa sociedade e
medicamente reespacializados, para darem vazão aos anseios de crescimento almejados.

2.2 A Assistência aos Doentes de Lepra: Estratégia Discursiva, Caridade e Filantropia
Em Goiás, notamos que, diferentemente da ação do Hospital de Caridade São
Pedro de Alcântara, dos poucos abrigos construídos nos arredores das grandes cidades e da
ação caritativa individual, advindos do século XIX, apresentou-se, no final da década de 1920
e início de 1930, uma nova perspectiva de atenção aos doentes, definida, em sentido estrito,
como filantropia. Essas iniciativas mostram o deslocamento em relação ao tema, pois fizeram
emergir os problemas da medicalização da assistência institucional, da participação do Estado
por meio de subvenção, do isolamento como mecanismo de segurança da população sadia e
de humanização no tratamento dos leprosos. Como uma maneira humanitária e racionalizada
de atenção material, moral, médica e religiosa aos carentes e doentes, a prática filantrópica
possibilitou visibilidade para o problema médico social da doença, pela narrativa jornalística,
na atração de doadores, nos procedimentos religiosos nas igrejas e por meio do discurso
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médico, e atraiu esforços das classes mais abastadas em troca da divulgação de seus feitos em
prol dos necessitados. Colocados à margem da história da lepra em Goiás, os enunciados dos
médicos ligados ao trabalho filantrópico divergem daqueles diretamente vinculados ao
governo e mostram que o processo de construção de um novo modelo de assistência aos
atingidos pela lepra desenvolveu-se de forma conflituosa, agregando em torno do problema
diversos grupos e interesses. Ademais, reivindicaram a contrapartida da administração por
meio de subvenção e ainda geraram um parecer médico dissonante no que concerne à atenção
aos doentes.
Por fim, o governo do estado estabelece uma nova prática por meio da
centralização das ações concernentes à política antileprótica, apropriando-se das ações
anteriormente estabelecidas, e ainda fixa normas para a profilaxia da doença, por meio do
Regulamento de Saúde Pública, golpeando a ação filantrópica, no sentido que a ela cabiam,
como únicas possibilidades, aderir ao projeto estatal ou o desaparecimento. Esse processo de
ruptura que se inicia em fins do século XIX estabeleceu-se a partir dos discursos que definiam
a região com base na metáfora do atraso e da doença, advindos dos médicos viajantes, mas
também dos presidentes e governadores estaduais e dos meios de comunicação (revista A
Informação Goiana e jornais locais), construindo a lepra como um problema premente.
O amálgama entre as questões sanitárias, o desenvolvimento econômico e o
progresso cultural decorrente do aumento da urbanização e da expectativa de crescimento
expressavam-se nos enunciados políticos. Em 1890 Rodolfo Gustavo da Paixão, dirigindo-se
ao general José Cesário de Faria Alvim, ministro dos negócios do interior, comentava que ele
pressagiava a transformação da capital em “Necrópole”, isso porque considerava que a
arquitetura local, colonial, negava todos os princípios arquitetônicos e os modernos preceitos
de higiene. A construção de metáforas a partir da questão da doença se expressava
especialmente na definição da cidade de Goiás e, para saneá-la, cobrava-se do governo federal
créditos de socorro, que haviam sido encaminhados para auxílio às regiões atingidas pelo
“flagelo da seca” e para saneamento das principais cidades de estados “ricos como São Paulo
e Minas Gerais”. O chefe do executivo explicava que Goiás, por “ser pobre, poucas vezes
recorre ao centro, rasão porque espero lhe attendereis ao justo reclamo, distribuindo, com
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urgência, a verba de 50.000:000 reis para ser aplicada ao saneamento de sua capital e de
outras localidades, que mais o exigem”. 517
Na súplica ao governo central valia insistir na necessidade “[d]este desprotegido e
remoto estado, que, tendo a exígua renda de duzentos contos annuaes, apenas há gasto dos
cofres geraes, neste exercício, um conto de reis, com socorros aos acossados da forme, da
sede e da peste!”. 518 Era o discurso do abandono, do atraso, da pobreza, da carência
sintetizada a partir da saúde ou doença e da dependência das verbas externas. Um discurso
que efetivamente ressoava e significava aos ouvidos do governo federal, que responde por
meio do envio de auxílio, para a melhoria dos serviços de água na capital. 519
Não havia em Goiás um serviço sanitário, portanto as questões referentes a
problemas de higiene e saúde eram tratadas como “socorros públicos”, ou seja, constituíam-se
de ações de exceção. E era da responsabilidade do Congresso legislar e definir as
competências estaduais e municipais no que concernia aos serviços sanitários. Tal
necessidade se evidenciou em 1898 quando da epidemia de varíola que havia alcançado a
cidade de Cavalcante e vizinhanças, 520 sendo reforçada em 1904 quando a doença assusta
novamente a população e as autoridades, afetando a capital, o povoado de Campinas e Distrito
de Goiabeiras (Inhumas). Durante o século XIX a varíola constituía-se como a metáfora do
medo das doenças, o que se manteve em parte no XX. No entanto, a epidemia de gripe
espanhola, que ocorre no estado em 1918, acrescentou essa enfermidade para o grupo das
grandes calamidades e motivo de temor social. A epidemia se caracterizou por uma alta
mortalidade, decorrente da falta de médicos e medicamentos nas cidades distantes da capital,
pois além da cidade de Goiás atingiu fortemente a cidade de Ipameri, as tribos indígenas do
norte e o aldeamento de Nova Beira na Ilha do Bananal. 521
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Além da ocorrência da epidemia localmente, as ações empreendidas por Oswaldo
Cruz no Rio de Janeiro combatendo as doenças e higienizando os espaços públicos da cidade,
bem com a construção do Regulamento Sanitário da União estabelecendo doenças de
notificação compulsória, inclusive a lepra, 522 devem ter incentivado os discursos políticos em
Goiás no sentido da cobrança de organização de órgãos e legislação sanitária. O parecer de
Oswaldo Cruz e o Regulamento Sanitário da União apresentavam o isolamento dos leprosos
como solução para o problema do risco da transmissão da doença 523 e podem ter chamado
atenção dos poderes médicos e políticos regionais para esses problemas.
Os serviços sanitários eram normalmente encargo dos governos dos municípios,
mas, em casos de calamidade, definia-se constitucionalmente a intervenção da administração
estadual. No entanto, os presidentes reivindicavam clareza quanto às incumbências inerentes a
cada esfera, regulando a fixação de verbas relativas à sua execução, estabelecimento de
órgãos executores, através da aprovação da Constituição Política do Estado por parte da
Assembleia. 524 Os municípios insistiam nas reclamações acerca da pouca verba, falta de
pessoal e aparelhamento para “prophylaxia defensiva contra as moléstias transmissíveis e
exóticas”525 sob sua responsabilidade. Com o estabelecimento da legislação sanitária estadual,
em 1909, as exigências se voltaram para a organização do Serviço de Higiene. O presidente
goiano, Joaquim Rufino Ramos Jubé, em 1917, considerava que, diante do aumento
populacional urbano e rural, da imigração e das doenças transmissíveis, “[o] Congresso fará
uma obra de patriotismo cuidando de tão importante assumpto dando organização a esse
serviço, indispensável à nossa vida econômica, moral e social”. 526
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Cobravam-se modificações no sentido de melhorar os “vencimentos marcados
para o pessoal do serviço sanitário”, pois, diante da manutenção dos previstos “Difícil, sinão
impossível, será o preenchimento dos cargos por pessoas competentes”. 527 Acrescia ainda a
participação do poder público nesse setor: enviando verbas 528 para socorro aos atingidos pela
epidemia; exigindo a reelaboração de legislação estadual na área de saúde pública; na
cobrança do estabelecimento do Serviço Federal de Profilaxia Rural no estado (para o
combate à verminose, impaludismo e moléstias infecciosas) e a assinatura de acordo com a
Fundação Rockfeller, para a criação de postos de saúde e contratação de médicos para atuação
nas áreas rurais de Goiás.529
Em agosto de 1919, o governo federal autorizou o Estado a buscar convênio com
a Fundação Rockefeller para estabelecimento do serviço de profilaxia rural e para a
organização do serviço de higiene. No entanto, foi informado pelo Ministro da Justiça,
Alfredo Pinto, sobre o adiamento do convênio em decorrência da criação do Departamento
Nacional de Saúde Pública remodelando o serviço de profilaxia rural. 530 A partir de então, os
discursos passam a exagerar a presença das moléstias que podiam reforçar e acelerar as
negociações para o estabelecimento da Fundação em Goiás. Assim afirmava o presidente:
“Reinam, é verdade, em alguns pontos do Estado, não só as moléstias de formas maláricas,
como também a ankilostomiase e o mal de Chagas”. 531 Após assinado o acordo com a
Fundação Rockefeller e a reestruturação da legislação federal sobre saúde pública, cumpria
em Goiás acelerar a cobrança pela constituição de uma legislação e órgãos de defesa. Diante
do progresso local, era urgente o saneamento rural, 532 mas também urbano, dada a mudança
527
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de foco em relação à salubridade. 533 Especificamente para a lepra, na década de 1920, ela se
define como um problema à parte com a constituição de órgão e política distintos.
Insinuava-se uma tendência que se fortalecerá nas décadas de 1920-1930: a busca
de apoio de instituições filantrópicas privadas para assumirem funções relativas aos
problemas sanitários para os quais o Estado não possuía capacidade financeira suficiente. O
governo federal, por meio Departamento Nacional de Saúde Pública e da Inspetoria de
Profilaxia da Lepra e Doenças Venéreas, bem como os órgãos estaduais e municipais, em
decorrência da difícil situação financeira e política, poucas respostas davam ao setor de saúde
pública e à profilaxia da lepra.534
A “descoberta dos sertões” pelos médicos higienistas expôs ao país as
dificuldades da administração pública em arcar com os grandes problemas sanitários vividos
no interior.535 Por meio dos seus discursos, e do quadro no qual estavam inseridos, aquela
questão se transformava em problema nacional. 536 A presença das doenças e a ausência do
Estado, centro do debate proposto pelos sanitaristas, ia ao encontro da tese defendida por
intelectuais brasileiros de que a iniciativa privada deveria auxiliar ou mesmo suprir o Estado
na prestação de serviços sanitários.537 As elites locais, e as autoridades políticas, impedidas de
arcar com os custos significados em tais cobranças, refletiram internamente, por meio de
ações, tais debates. As primeiras constituindo ou apoiando as práticas filantrópicas, as
segundas auxiliando essas ações com doações de terrenos, apoio financeiro por meio de
constituição de taxas etc.; e a partir de 1937 subvencionando-as.
Em consequência dessas ações e do programa da política nacional contra a lepra,
iniciou-se, no final da década de 1930, um discurso pela construção do leprosário, fundado na
moderna perspectiva da medicina. Os mecanismos de divulgação desses discursos foram
estabelecidos no quadro das instituições asilares e religiosas por meio dos relatos jornalísticos,
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das legislações e dos artigos científicos de viajantes e das exposições informativas sobre a
doença nos mais diversos espaços (escolas, igrejas etc.). No final da década de 1920 e na de
1930, a questão que se apresentava era como assistir medicamente e dar condições de
manutenção aos doentes de lepra, de forma que não representasse um grande ônus
econômico? A resposta dada era assumi-los socialmente como problema médico e, com o
apoio financeiro do Estado, das elites e da população, incentivar o trabalho caritativo e
filantrópico.
Na cidade de Goiás a preocupação da população perante o discurso que afirmava
o aumento do número dos atingidos pela enfermidade, carentes de assistência, que
perambulavam pelas ruas, incentiva a comunidade local a fundar, em março de 1925, a
Associação dos Lázaros da Cidade de Goiás, a fim de angariar recursos para a construção de
um leprosário. 538 Esse esforço em medicalizar a assistência aos doentes de lepra, em sua
constituição, não indicava ligação com nenhum outro estabelecimento filantrópico nacional
ou regional ou mesmo com uma entidade religiosa. Embora tivesse nomes de políticos e
profissionais liberais em sua composição, seu quadro era formado, maiormente, por mulheres
das classes abastadas da região, contando com o apelo à sociedade mais ampla, de sorte a
popularizar o problema.
O poder público, por parte da Intendência da Capital, participava pela cessão de
um terreno 539 para a construção do edifício, expressando “seus sentimentos caritativos e
beneficentes’” para os “infelizes que irão ter um abrigo, onde seus males sejam aliviados”.540
Assim, se chamava a atenção para a necessidade da participação do Estado, além da doação
de terreno e da criação de taxa criada na Estrada de Ferro Goiás 541, pois os donativos eram
recolhidos “migalha a migalha” e o
[...] Estado está autorizado a concorrer para esse fim essencialmente humanitário,
com vinte e cinco reis.
Já é alguma coisa, mas não é tudo.
Para se iniciarem os trabalhos sem receio de ficarem paralisados, é preciso que haja
um fundo de cem contos.542
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Havia então o lenitivo de que a atuação da sociedade chamasse a atenção dos
poderes públicos, mostrando a necessidade de ações assistenciais locais, pois se acreditava
que o alarme ecoava “até as escadas dos palácios presidenciais, fazendo com que os governos
acudam aos apelos da população”.543 Lamentava-se, entretanto, que, diferentemente de outros
estados como São Paulo, Goiás não merecesse a atenção do governo federal no quesito saúde
pública. Ao se popularizar o debate acerca do problema da lepra e cobrar a participação da
sociedade na sua solução, criavam-se também as condições para cobrança da participação
pública. 544 Nos jornais surgiam reclamações acerca da ausência das instituições de caridade,
tão presentes por meio das Santas Casas nos outros estados, mesmo reclamadas desde meados
do XIX; e das condições de manutenção do Hospital São Pedro de Alcântara e do Asilo São
Vicente de Paulo que, “milagrosamente”, conservavam-se, “pois, desde a sua fundação, tem
se mantido quase com seus próprios recursos e, não fossem os espíritos caridosos e algumas
subvenções que recebe, já teria cerrado suas portas à pobreza de Goiás”. 545
A doença se relacionava discursivamente à pobreza, mas a sua solução dependia
do apoio dos ricos pela filantropia, mas também pela aceitação da vizinhança da instituição
médica. A defesa do isolamento fundada na insistência no risco do contágio tornava conflitiva
a proximidade entre sãos e doentes e aparecia como motivo de perda econômica e de risco à
saúde. Contrariamente ao século XIX quando as terras no entorno do leprosário eram
demandadas por particulares à Câmara Municipal. 546 Em 1927, a partir do pedido de
demarcação do terreno concedido pelo município da capital para o início da construção do
leprosário547 e do início de sua medição,548 os fazendeiros circunvizinhos decidiram
[...] protestar contra a escolha do local do mencionando terreno; porquanto, realizada
a construção e inaugurado o respectivo edifício, com a habitação de diversos
leprosos, este facto trará necessariamente real prejuízo ao protestante, não só nos
seus direitos pessoaes como também nos de proprietário, sendo que a propriedade é
garantida em toda sua plenitude pela Constituição Federal.
V. Excia. Médico ilustre e inspector de hygiene do Municipio, melhor do que o
protestante poderá avaliar o prejuízo que tal escolha lhe causará [...].549
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Acrescentava em sua petição o posicionamento do inspetor de higiene do
município, que sendo médico “melhor do que o protestante poderá avaliar o prejuízo que tal
escolha lhe causará”. 550 A transformação no tratamento da proximidade com o leproso devese aos discursos médicos. Estes, ao construírem a lepra, exageravam seus riscos de
contágio. 551 A propaganda da filantropia e os jornais, na divulgação dos números quase
sempre exagerados dos censos e na explicação da necessidade da segregação, geravam, em
consequência, um efeito colateral àquele da arrecadação de donativos e de estabelecimento de
seu projeto médico: a intolerância popular.
E os argumentos em torno do risco do contágio eram utilizados mesmo na
justificativa do Procurador Fiscal. Este insistia que, “[...] se realmente o terreno concedido
está próximo ou vizinho da propriedade ou chácara do protestante, de modo a prejudicar e
tornar-se fácil o contágio, entendo que esse assiste razão, o que pode ser verificado pela
inspenção ou vistoria do Agrimensor desta Intendência”. 552
Esquecia-se se o Procurador Fiscal de que não era do terreno da agrimensura a
indicação de tal questão, mas do espaço médico. O Relatório de Vistoria do agrimensor
conclui pela aproximação entre o terreno requerido pela Associação Beneficente São Lázaro e
do requerente. Lembra que não poderia se posicionar “sobre o perigo de contágio [...], só
podendo este segundo quesito ser respondido por um profissional” e indica uma saída para o
conflito:
[...] aproveito a oportunidade para informar a V. Excia que o terreno em questão já
foi requerido em arrendamento a 27 de abril de 1915 por Generoso Dias Carneiro, já
fallecido, não se tendo, porém, effectuado a medição.
Assim sendo, si a V. Excia lhe não parecer o contrário, julgo que seria conveniente
fazer juntada a estes autos do requerimento de Generoso Dias Carneiro e de uma
certidão da provisão do terreno concedido nesse local ao também já falecido
Domingos Viggiano.553
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Domingos Viggiano era o proprietário das terras vizinhas e eram seus filhos os
protestantes contra a construção do estabelecimento. Segundo a Secretaria da Intendência
municipal, “o finado Viggiano possue dous mil metros quadrados de terras extras urbanas
[...], cujo terreno se situa na área requerida pela Comissão do Leprosário”. 554 Em outubro de
1930, após a medição da superfície doada, a pedido de Luiz Guedes de Amorim, e daquela
pertencente a Generoso Dias Carneiro, a pedido de A. Cupertino de Barros, 555 que havia,
segundo o agrimensor, a arrendado em 1915, o município decide pelo (re)arrendamento da
área de 1260 metros para os herdeiros deste fazendeiro.556
A Secretaria da Fazendo do Estado cobra em 1935 à prefeitura da capital o terreno
para a construção do leprosário ou a compra de outro no Distrito de Ouro Fino aprovado por
uma Comissão Estadual.557 As autoridades municipais negam, no entanto, a existência da área
e aprovam a doação de verba para auxiliar o governo estadual na compra de outra indicada
pela Comissão. 558 As autoridades municipais decidem, portanto, pela conclusão daquele
processo, considerando que o governo estadual havia “adquirido do sr. Nogueira da Costa o
terreno denominado ‘Praia’ no Districto de Ouro Fino, destinado a edificação do
Leprosário”. 559 Para tanto exige que os herdeiros de Generoso fizessem o pagamento da
quantia cobrada pelo (re)arrendamento,560 o que realmente ocorreu em 1938.561
Um segundo elemento de conflito em relação ao empreendimento filantrópico
sanitário da capital foi a mudança no quadro político goiano que se processa em 1930, e
atinge claramente as lideranças e os objetivos da Associação dos Lázaros, pois seu diretor e
parte da administração estavam ligados politicamente à oligarquia destituída do poder. 562 O
jornal Voz do Povo, da cidade de Goiás, no ano de 1930, divulgou em suas páginas críticas
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1935.
560
Certidão. Autos do Processo contra a construção do Leprosário de Goiás. AFCFSD. Goias, 6 agosto de 1935.
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direcionadas à associação e, mais diretamente, ao seu diretor, Luiz Guedes, questionando o
uso das verbas arrecadadas para construção do edifício para abrigo dos doentes e a ligação da
Associação com o poder público.563
Em resposta às questões acerca do seu trabalho à frente da associação, o diretor
divulgou carta na qual esclareceu que ela era particular e que não havia recebido pagamento
do governo do estado, ainda que toda a verba arrecadada tivesse sido publicada pelo
tesoureiro da instituição, tenente-coronel Manuel Augusto da Silva Brandão; justificou que os
valores haviam sido angariados quase que exclusivamente por meio de eventos por ele
organizados; que o local de construção do novo leprosário já havia sido escolhido, mas que as
verbas não eram suficientes para darem fim ao projeto, e concluiu que assumindo a direção da
entidade em 1925, por um período de um ano, renovou-a por desinteresse dos participantes
em concorrerem ao cargo, o que havia exigido dele a permanência, mas que repassaria para
quem o desejasse assumir. 564
Em dezembro de 1930, o jornal Voz do Povo afirmava que a instituição, dizendose de cunho particular e filantrópico, era oficializada por duas leis do Estado, as quais
indicavam a concessão de auxílio para o levantamento de um edifício 565 e criavam taxa sobre
passagem na Estrada de Ferro de Goiás para “auxílio na construção do leprosário”. 566 Luiz
Guedes, diretor da associação, ex-secretário da justiça e da fazenda durante o governo de
Brasil Caiado (1925-1929), era principal alvo das denúncias:
[...] ficamos sabendo que a associação é pessoa jurídica567 porque já tem um capital
de 72:456$156, não incluindo os juros do corrente ano e que esse capital está
depositado em uma conta bancária em Araguary, quando, por força de duas leis do
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estado, deveria ser recolhido aos cofres estaduais em depósito ainda que vencendo a
juros.
Não se compreende que o Secretário de Finanças e, ao mesmo tempo, Presidente da
Associação de São Lázaro tenha permitido a remoção de capital para fora do estado,
tanto mais quanto essa associação ainda não se tinha revestido de personalidade
jurídica.568

Em 1932, o Leprosário de Goiás voltou a ser assunto nas páginas da revista A
Informação Goyana, o que, segundo o seu diretor, tinha a ver com a notícia recebida sobre a
existência de duas instituições daquele gênero em Goiás: o Leprosário da Ilha do Bananal e o
Leprosário de Catalão 569 ou, quem sabe, com o fato de, no mesmo período, o governo estadual
ter criado uma comissão para estudo de uma área para a edificação do estabelecimento.
No mesmo ano, a Diretoria-Geral do Serviço Sanitário do Estado de Goiás exigia
da Diretoria do Interior o direito de usar a verba arrecadada com a cobrança de impostos e
com as ações participativas da comunidade local, para a construção do leprosário da capital. O
desenvolvimento de tal empreitada exigia a formação de uma comissão para reclamar junto à
Associação dos Lázaros a renda anteriormente arrecadada, para “conjuntamente com a
comissão, lembrar medidas que facilitem aos leprosos existentes nesta Capital e no Município
poder num isolamento preparado receber o tratamento conveniente”. 570 Ela foi criada 571 e
desenvolveu estudos para análise do melhor local para a implantação do estabelecimento. Os
seus representantes afirmavam que, embora soubessem que “o quantum existente em espécie,
a juros na Casa Bancária Amorim, em Araguari, pouco representa para realização de obra tão
gigantesca, todavia, constituirá o início da cruzada pró-leprosos”, permitindo começar a sua
edificação “em logar propício com certo conforto, distante da Capital e ao abrigo da repulsa
humana”. 572 A nova entidade representava o interesse de distanciar o projeto da Associação e
do governo anterior, aproximando-o das novas autoridades no poder e seus representantes.
O relatório entregue ao Interventor, em 1935, com os resultados desses estudos,
propunha um parecer favorável à compra de um terreno às margens do rio Urú, na região de
Ouro Fino, pertencente ao tenente Raynere de Queiroz, em virtude da existência de
“condições indispensáveis”: isolamento, água potável, fácil comunicação com a capital,
568
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tamanho que permitia a cultura agrícola e facilidade de construção. O terreno que estava a
venda “por um preço cômodo” foi avaliado e aprovado pela comissão, que afirma:
Depois de observações a respeito da situação desta Capital, resolvemos, de pleno
acordo, voltar nossas vistas para localidades proximas, porem, sempre com o
afastamento preciso para um perfeito isolamento, e, que satisfizessem, ainda, outras
condições exigidas e estudadas plenamente por esta Comissão. Resolvemos, então,
procurar a localidade de Ouro Fino, local bastante conhecido pelas suas condições
mais de que satisfatória, e, onde sabiamos estar a venda uma propriedade, capaz,
talvez, de preencher requisitos a respeito. Procuramos, então, conhece-la, examina-la
criteriosamente, e, para tanto, nos transportamos ao local, fazendo minucioso
573
[estudo] da mesma.

O estudo empreendido pelos profissionais da comissão observou a salubridade do
clima, que satisfazia por ser localizado a 800 metros de altitude e ser tradicionalmente
“procurado por aqueles, cujos organismos estão a exigir repouso em lugar de ar puro,
perfeitamente oxigenado”. O isolamento do espaço era garantido pela distância de dezoito
quilômetros da capital. O futuro leprosário não constituiria, portanto, em risco para aquele
centro populoso. No entanto, a sua comunicação com a cidade era facilitada pela existência de
uma estrada de ligação que exigia apenas pequenos reparos. O terreno oferecia ainda água
potável advindo de “vários corregos e ligeiras vertentes, perenes”; essas fontes possuíam a
qualidade de convergirem todas para um único córrego denominado “Praia” que “depois de
percorrer o terreno, de norte a sul, vae desaguar no rio Urú, a uma distancia superior de dez
kilometros”.574 Como não havia benfeitorias no espaço escolhido, a indicação da qualidade de
pedras e madeiras que poderiam ser aproveitadas na construção são comentadas, como o
tamanho da área:
é sabido que a propriedade tem um perimetro de mais de quatrocentas braças
conforme registro feito em 30 de setembro de 1858, por dona Anastacia Antonia
Navarro e quasi trezentos hectares adquiridos da Prefeitura da Capital. Dispõe assim,
de terreno mais do que suficiente a cultura, pastagem, etc. Examinamos detidamente
esta questão.575

A preocupação com essa questão se explicava diante dos reclames, já comentados, dos
vizinhos ao terreno doado pela prefeitura na cidade de Goiás. A escolha por Ouro Fino talvez
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se devesse a uma tentativa de evitar nova manifestação, ou um novo e demorado processo.
Por isso, insistem os relatores que “[a] propriedade satisfaz plenamente as melhores
condições, sem prejudicar a terceiros com a construção do Leprozario em projecto”. 576
Nesse sentido, a Diretoria da Fazenda se dirige ao prefeito da cidade de Goiás
questionando a existência do espaço que havia sido adquirido para a edificação do leprosário
em 1925 e no caso de haver sido doado lembrava “a conveniência da aquisição” da área
aprovada no município de Ouro Fino. 577 A prefeitura da capital, no entanto, se posiciona
negativamente, afirmando que “os terrenos que a Prefeitura poderia ceder à Associação de S.
Lázaro deram causa a protestos por parte de pessoas que se veriam prejudicados com taes
cessões, conforme se vê dos autos [...] referentes ao assumpto e archivados nesta Prefeitura”.
Além do que a prefeitura não poderia arcar com os custos relativos à essa compra aprovada
pela comissão estadual, por causa da “diminuta renda municipal”, no entanto, se comprometia
a contribuir com a importância de 5.000:000 para sua aquisição. 578
À parte a discussão sobre as rendas, a localização, a vizinhança, dois elementos
importantes salta do Projeto de Criação do Leprosário aprovado em novembro de 1935.
Tratava-se de um estabelecimento “tipo vila” no “centro do Estado”, de autoria de Cunha
Bastos, e que havia exigido bastante discussão para a redação final.
Cria um Leprosário, Estilo vila, no centro do Estado.
Remetido à Comissão de Finanças, esta, em parceria, opina por um substitutivo ao
Projeto. Aprovado em 1ª discussão (13/09), aprovado em 2ª discussão (24/09), sofre
em 3ª discussão 2 emendas. Remetidas as emendas, com o projeto, à Comissão de
Finanças, esta em parecer, conclue pela aceitação de uma das emendas (a do sr. Jacy
de Assis). Este parecer é aprovado na reunião de 17 de outubro. Na reunião de 18 de
outubro é aprovado o Projeto em sua ultima discussão sendo remetido à Comissão
de Redação no dia 23 de outubro é aprovada a redação final, sendo remetido a
579
Projeto ao sr Governador do Estado no dia 25 de outubro.

Esses dois elementos chamam atenção pelo fato de que, primeiro, já não se trata
apenas de isolar os doentes, mas de estabelecer um espaço medicamente pensado e
arquitetado para uma vida de reclusão; e, segundo, mesmo com a produção de um Relatório
pela Diretoria de Serviço Sanitário, com a avaliação positiva, sobre um espaço específico, que
576

Parecer da Comissão de Análise para Construção do Leprosário da Cidade de Goiás. Documentos Avulsos.
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respondia as exigências médico higiênicas e com a aprovação de uma legislação para tanto, o
leprosário não foi erigido. Sem dúvida que podemos justificar por meio de razões econômicas
o Estado não possuía um orçamento que permitisse tal obra, a construção da nova capital
absorvia todas as rendas. Mas, havia um elemento político a acrescentar.
A contenda não se restringia ao destino da arrecadação para o leprosário; tinha um
sentido político mais amplo: era a cobrança dos políticos situacionistas àqueles que se
opunham ao Governo Provisório. Tanto que, em 1932, a Diretoria Geral do Serviço Sanitário
requere da Diretoria do Interior providências em relação à renda obtida por meio do
recolhimento de taxas (sobre a passagens na Estrada de Ferro Goiaz) pela Secretaria de
Finanças, durante a sua administração por Luiz Guedes de Amorim.
acontece, porem, que esses impostos vem sendo cobrados e recebidos, mas o
governo que ex-vi do artigo 3º da citada lei [lei 812 de 28 de agosto de 1926], teria
que estar presente na comissão por intermedio de seu preposto, nem só não tomou
providências que assegurassem o exito meritorio do tetamem como deixou à
margem a responsabilidade da referida comissão.580

Cobrava assim que o interventor chamasse a comissão responsável pela
arrecadação de verba para a construção do leprosário para a “prestação de contas”. 581 Essas
reclamações parecem levar ao afastamento do presidente Luiz Guedes de Amorim e a
divulgação dos valores obtidos pela campanha de arrecadação e taxas estaduais. 582
Em 1933, o governo estadual modificou, por meio de decreto, os contratos de
concessão dos serviços de força e luz, diminuindo os valores pagos pelo Estado à empresa
fornecedora. Afirmava Ludovico que as modificações por ele introduzidas objetivavam as
“conveniências da coletividade”, o que o permitia recorrer à “ditadura de amparar a sorte do
povo” que “dia a dia, identifica-se com as elevadas aspirações revolucionarias”. 583 Não
discutiremos aqui a pertinência dessas modificações, o que reforçamos é que por meio delas
golpeava-se diretamente a Luiz Guedes de Amorim, que era, além do diretor da Associação
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Beneficente São Lázaro, o proprietário da empresa prestadora de serviços de eletricidade na
capital e “representante do regime passado”.584
Tais desfechos mostram a intensa luta política travada entre Pedro Ludovico
Teixeira e os poderes locais na antiga capital, onde as políticas sanitárias e de higiene foram
utilizadas como importante arma. Dentro desse quadro, a lepra tinha um importante papel. Em
1931, Indio Goyano, em seu discurso alinhava a revolução de 1930, a crítica ao caiadismo, à
importância do trabalho do novo Inspetor de Higiene do estado, Tasso Camargo, e à política
antileprótica. Ele afirma:
Conhecemos muito bem o dr. Tasso de Camargo e podemos garantir aos goyanos
que a sua passagem pela Inspectoria de Hygiene será marcada por serviços reaes à
causa da saúde pública.
Imergindo de um longo período de indolencia, Goyaz precisa construir. E eu confio
que amanhã não teremos que lamentar sinão o havermos consentido que o caiadismo
por tanto tempo ocupasse as posições que só devem caber aos verdadeiros patriotas.
(...)
Um outro problema que vai sem dúvida merecer a attenção do novo Inspetor de
Hygiene é o problema da lepra. O Estado de Goyaz está sendo invadido por todos os
lados por esse mal terrível que, na opinião dos hygienistas, se não lhe for posta um
dique, consumirá o Brasil dentro de poucos annos. E não há como confessar: a
capital é o maior reducto no Estado dos atacados de morphéa. É um espetáculo
horripilante o que nos offerece aos sábbados a ronda sinistra dos mutilados, das
victimas infelizes do mal de Hansen a percorrerem as ruas da capital numa exhibição
pungente de chagas e de farrapos. Há cidades no interior, Morrinhos por exemplo,
onde já é enormemente pavoroso o número de leprosos. A inconsciência da grande
maioria do povo facilita a propagação do mal que ameaça seriamente os alicerces da
raça.
Construir quanto antes o leprosário projectado e para cujo fim existe já em depósito
não mui pequena soma subscripta pela philantropia da nossa gente será contribuir
para minorar a desgraça alheia evitando ao mesmo tempo uma comunhão perigosa
que, humilhando uns, enche outros de comiseração e de pavor. 585

Quando Pedro Ludovico Teixeira assina, em 18 de maio de 1933, o Decreto
3.359, fundando as bases para a edificação da nova capital, “[na cidade de Goiás] a reação foi
fulminante e tratou de expressar, por todos os meios, os interesses em preservar o título
ameaçado de capital”. A decisão para elaboração de uma nova capital para o estado gerou
localmente uma disputa política entre dois grupos: os defensores da manutenção da capital na
cidade de Goiás e os apoiadores da mudança. O primeiro era formado pela oligarquia
destituída do poder quando Pedro Ludovico Teixeira assume o governo após 1930; o segundo,
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por aliados políticos, dos quais se sobressaem aqueles ligados às regiões sul e sudeste. Já para
o interventor, o interesse político central era empreender uma estratégia de sobrevivência e
controle político regional. 586 O jogo de interesses e de poder não se circunscreveu ao projeto
de transferência da capital, mas atingiu também diretamente e pessoalmente os oposicionistas.
O emprego dessa estratégia tinha como objetivo central a permanência no poder,
pois sabia da importância e do prestígio político alcançado por seus opositores: Mário de
Alencastro Caiado, regionalmente, e Domingos Neto Velasco em nível federal. Como parte
dessa tática, tem-se a criação do Regulamento de Saúde Pública, que fiscalizava, inspecionava
e agia de forma profilática “em todos os setores urbanos e rurais do Estado”, buscando a
construção de melhores condições de higiene e salubridade. No entanto, a falta de recursos
inviabilizava aquela manobra, não sendo estratégia competente para dar respostas às suas
necessidades políticas, era preciso mudar o foco de ação. O novo estratagema era a construção
da nova capital, impetrada por meio da utilização do saber e do poder médico, e cujos
discursos fundamentadores situavam-se no campo do sanitarismo. Essa tarefa concentrava
todos os esforços e todas as verbas, e reunia em torno do governador o poder de que ele
precisava. Em 1938, com a transferência da capital, retoma-se o projeto sanitário sob novos
moldes, revisando o Regulamento de Saúde, com os mesmos objetivos anteriores.587
Em 1937, Eliel Martins, principal filantropo envolvido na assistência aos doentes
de lepra em Goiás, comentava que os valores arrecadados para a construção do
estabelecimento médico na cidade de Goiás estavam “em depósito, e, quanto à construção,
nada de positivo se fez”. Já era tarde. A transferência da capital da cidade de Goiás para
Goiânia diminuía a importância daquela obra e tirava a visibilidade do problema naquele
local. Isso a despeito de a Conferência de São Vicente de Paulo de Goiás, em 1939, ter
voltado à baila com o assunto do leprosário, relançando a campanha iniciada na década de
1920.
Lembrando a frase de Miguel Pereira quando dizia: ‘o Brasil é um grande hospital’,
a Conferência de São Vicente de Paula de Goiaz, empunhou a bandeira rubra e
declarou guerra ao mal de hansen e convoca os soldados da caridade para lutarem
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em prol da Colônia dos Hanseneanos de Goiaz, concorrendo para que futuramente,
possamos dizer: o Brasil não é mais um grande hospital.588

A Conferência de São Vicente de Paulo, ao que parece, esperava agregar os
diversos interesses, obtendo “os concursos generosos dos poderes federais, estaduais e
municipais, da Antiga Associação de São Lázaro e do povo em geral” 589 para a construção do
Leprosário. O retorno ao tema fez com que o diretor do Posto de Higiene da cidade prestasse
esclarecimentos aos reclames da cidade em relação à presença de doentes no espaço público.
A resposta sustentava-se na decisão do governo do estado em construir na nova capital,
Goiânia, um leprosário moderno com capacidade para 1.500 doentes, argumentando que o
novo estabelecimento era a solução correta, eficiente e assentada em bases científicas para o
problema, obedecendo “às mais rigorosas medidas higiênicas e arquiteturais”. 590
A construção da Colônia Santa Marta, em desenvolvimento, punha fim às
expectativas daquela população da antiga capital. A política caritativa e filantrópica, bem
como seu discurso, estava sendo vencida por um novo modelo de discurso e prática médica: a
institucional moderna. Mas havia ainda outras questões locais. Um ano depois, em 1940, os
jornais noticiaram a tentativa de entendimento entre o ministro da Saúde, João de Barros
Barreto, o secretário estadual de Saúde e o vice-presidente da Associação Beneficente São
Lázaro da cidade de Goiás, José de Maria Ramos Jubé, para que os valores fossem usados na
edificação de um pavilhão na Colônia Santa Marta. 591 A junta, no entanto, respondeu
negativamente ao pedido e aprovou o encaminhamento da verba para as instituições sediadas
na cidade de Goiás: o Hospital São Pedro de Alcântara, 592 o Asilo São Vicente de Paulo e o
Orfanato São José.593
O desenlace do processo indica-nos alguns elementos explicativos. Quanto à
questão da arrecadação de valores para a construção, deve-se observar o que diferencia a
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iniciativa da cidade de Goiás das demais desenvolvidas em território goiano: enquanto as
ações filantrópicas que se desenvolveram em outras cidades eram subordinadas a uma
denominação religiosa, e a origem da verba para a construção estava ligada a instituições
estrangeiras (dos lugares de origem das missões), em Goiás estabelecia-se um programa
totalmente local de arrecadação de fundos. Quanto à questão política, A Informação Goyana
insistia em afirmar um silêncio das autoridades em relação ao problema, talvez em virtude do
que propõe Palacín, de que a revolução dava origem a um novo tempo discursivo na política
goiana, 594 em que Pedro Ludovico Teixeira tentava se desvencilhar de todo e qualquer projeto
que o ligasse ao governo anterior, como aquele do leprosário da antiga capital, por isso as
denúncias de irregularidades nos jornais da cidade de Goiás.
Mais tarde, mesmo com a criação de uma comissão do governo (1935), o tempo
indicava um novo caminho, voltado para a nova capital, Goiânia, para onde se dirigiam todos
os esforços políticos e financeiros. Ademais, em 1937, o governo federal direcionou verba
para a construção de um Leprosário Modelo na capital – era o golpe mortal nas aspirações da
população da cidade de Goiás. Semelhantes questões e a disputa que havia se desenvolvido
entre a antiga e a nova capital devem ter sido as causadoras da ação “bairrista” da direção da
extinta Associação dos Lázaros no encaminhamento da verba arrecadada. Em um convite
feito por parte do vice-presidente da referida instituição José de Maria Ramos Jubé para que
os doadores se expressassem em relação ao destino dos valores arrecadados, justifica a
revisão pelo fato de a construção do leprosário de Goiânia pelo governo federal tornar
dispensável a construção de outro particular naquela cidade. 595
A despeito de a empreitada da cidade de Goiás não ter logrado êxito, o intenso
debate jornalístico introduziu o problema médico socialmente, transformando-o em interesse
popular. Junto à discussão acerca da importância da ação filantrópica, afirmava-se um
discurso médico sobre a doença e o doente, bem com a defesa da exigência da ação do Estado
e seus administradores em prol da saúde pública. A esse debate, devem ser acrescidos ainda
os discursos e práticas provenientes das instituições filantrópicas construídas no final das
décadas de 1920 e 1930 e dos seus administradores.
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2.2.1 O ABC da Filantropia e o Discurso do Isolamento: Anápolis, Bananal e Catalão
As afirmações de Eliel Martins, Hélio de Loyola e de outros analistas da lepra,
médicos-sanitaristas, políticos e filantropos indicam o abandono familiar e social como uma
constante para os doentes, que eram forçados a viverem fora do âmbito urbano, distante da
população sadia. Rechaçados, às vezes, por suas próprias famílias, estavam fora do controle
familiar, da ação educativa da escola, do controle punitivo do judiciário (já que doentes e não
contraventores) e também da ação médico-higienizadora, dada a inexistência de instituições
para eles voltadas e a condição de incurabilidade da doença. Havia, como discorreremos neste
estudo, os asilos, que asseguravam “a continuidade, a sistematização, oferecendo, portanto, a
assistência social” especialmente aos inaproveitáveis. 596 São esses aspectos que permitem
situá-los na condição de população flutuante, porque, em decorrência dos vexames sociais a
que a doença os infringia, tornavam-se dependentes da ação de terceiros por meio da
submissão a um estabelecimento filantrópico, à vida errante ou à subordinação ao isolamento
e ao auxílio caritativo individual, 597 uma vez que não havia
ninguém para suprir suas necessidades, mas, também, ninguém para retê-los nos
limites da ordem. Eles dependem da caridade, da esmola, esse dom que honra aquele
que o faz, já que não se espera o troco, mas que não integra o que dele se beneficia e
que, portanto, mantém essa população flutuante. Ou, então, dependem da
administração pública, que os retém em Hospitais Gerais ou os interna sem outro
objetivo senão colocá-los fora do jogo social, de pôr fim ao escândalo constituído
pelo espetáculo e o comportamento desses elementos sem controle. 598

Ate a década de 1920, a segregação dos doentes atingidos pela lepra do cotidiano
social, a impossibilidade da vida no trabalho e a condição de subordinação a que muitos
foram impelidos não tinham sido ainda ecoadas em forma de instituição médico-hospitalar em
Goiás. O cuidado com os doentes contagiosos mantinha-se como responsabilidade da caridade
individual de vizinhos, conhecidos e familiares ou de instituições de caridade de cunho
religioso, haja vista que, dentro da compreensão do catolicismo popular, por exemplo, a
atenção aos doentes é um dos pressupostos para a conquista do lugar do crente nos reinos dos
céus. 599 No entanto, a partir dessa década quando as propagandas pró-isolamento ecoam e
fazem brotar os novos leprosários, as autoridades sanitárias passam a intervir no espaço
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urbano. Nas diversas festividades religiosas, podia-se notar o ajuntamento de doentes que,
expondo suas chagas, esperavam a resposta dos fiéis em forma de esmola. A Romaria de
Trindade, por exemplo, transformou-se tradicionalmente em espaço de aglomeração de
devotos e de pessoas em busca da caridade cristã. O farto número de fiéis e a intensificação
do sentimento caritativo religioso atraíam pedintes de várias regiões, em especial os leprosos,
sendo que muitos possivelmente ali permaneciam. Em 1937 Heráclides César de Souza
Araújo afirmava que naquele município havia mais de 100 leprosos. 600
Archibald Tipple, um missionário protestante, comenta em sua biografia que,
durante o período da romaria de Trindade, havia uma divisão das ruas da cidade: “certa rua
era reservada para os leprosos e outros doentes e, outras ruas, para os mendigos”. 601 Os
romeiros, afirma Miguel Santos, costumavam levar os pedintes para estas festividades em
pagamento de promessas: “há pessoas de todas as condições, de localidades as mais diversas e
portadores também das mais variadas enfermidades, inclusive contagiosas”. Tal prática que
acarretava o grande número de mendigos dava margem à exposição por parte dos órgãos
públicos de ações, no que tange à higiene, que reforçavam o medo do contágio, induz as
autoridades a organizarem “triagens” para “descartar falsos mendigos e separar os portadores
de enfermidades infecto-contagiosas”. 602
Em julho de 1937, a Diretoria-Geral do Serviço Sanitário, por meio da Diretoria
de Higiene, tornou pública sua ação de organização do ajuntamento de doentes pedintes no
aglomerado que se formava na cidade para as festividades religiosas. O diretor afirma, em
nota, que, acompanhado do Oficial de Gabinete e do Encarregado do Laboratório, “procedeu
à visita sanitária na cidade de Trindade”. O objetivo era pôr em prática medidas profiláticas e
de segregação daqueles que compunham perigo à saúde e higiene pública, e essas ações foram
recebidas “com aplausos gerais e especialmente no que toca à segregação dos doentes da
Romaria”. 603 Para tanto, se organizavam, durante o período das festividades, grupos
responsáveis pela organização desses problemas – destacamento policial, instrutores de
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higiene e trabalhadores voluntários para a arrecadação e redistribuição dos donativos entre os
indigentes – somando-se a exigência das autoridades civis para com a higiene. 604
Em 1939, temos, novamente, a intervenção médica e policial na tradicional
Romaria de Trindade. Segundo nota publicada pelo Serviço Sanitário no Correio Oficial, o
prefeito da capital havia tomado iniciativas voltadas para o conforto dos romeiros, turistas e
religiosos que se encaminharam à festa (em número estimado de trinta mil). Afirma que “as
autoridades policiais e sanitárias do Estado ali estenderam seu serviço de vigilância e
assistência, tudo perfeitamente organizado, a molde de proporcionar aos romeiros a melhor
impressão possível de ordem e higiene”.
[E] foi tomada, com relação ao estacionamento de mendigos, em grande número ali
aglomerados, na ocasião. As autoridades sanitárias encarregadas localizaram em
parte suburbana a concentração de todos os pedintes, doentes, evitando-se perigosa
promiscuidade com pessoas sãs, e promovendo facilidades de doar aos pobres as
605
esmolas que lhes foram reservadas .

O acento na questão da “perigosa promiscuidade com pessoas sãs” nos faz
relacionar essas medidas diretamente para com os doentes contagiosos. Eles passavam a ser
objeto de ação sanitária e policial de espacialização. Além do caráter sanitário, as medidas
também buscavam a ampliação do comércio e do número de visitantes, que chamavam
atenção para a região e para a sua população, sendo necessário, portanto, que se destacassem
os seus traços religiosos e não os seus problemas sociais e sanitários, sendo nesse sentido
justificado o uso da força policial e do poder médico. Como se pode notar do
acompanhamento dos recortes de jornais, o espaço público começava a ser examinado, o
saber e o discurso médico se interpunham nos aspectos mais cotidianos, aconselhando,
impedindo, impondo, definindo, ou seja, normatizando o cotidiano.
O trabalho religioso e as ações caritativas individuais apresentam-se, em relação
às doenças mais temidas socialmente, no quanto à cura constitui-se, ainda, nesse setor um
grande número de práticas. 606 Para o protestantismo, essa ação significou a divulgação de seu
caráter missionário, bem como foi utilizada como instrumento de conquista religiosa,
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divulgação de concepções culturais e civilizacionais e imposição de condutas morais. 607 É
nessa perspectiva que, na ausência do Estado, as instituições religiosas e a caridade
individual 608 soaram como resposta ao problema de manutenção dos doentes de lepra em
Goiás no final das décadas de 1920 e durante a década de 1930.
As missões protestantes haviam chegado a Goiás no final do século XIX, a
acolhida teria sido incentivada por Leopoldo de Bulhões, senador e deputado federal, 609
maçom e crítico das autoridades eclesiásticas Católicas. Ademais, os missionários refletiam os
americanos e ingleses que representavam a “civilização, o progresso e a modernidade” tanto
para as elites quanto para a população mais simples. 610 As missões que aportaram no estado, e
que estiveram à frente da fundação dos principais leprosários, no final da década de 1920 e
durante a de 1930, tinham o padrão das missões norte-americanas e seguiam o modelo
denominado “mercado aberto de missões”, onde várias denominações competiam livremente
a adesão dos fiéis e eram independentes do apoio financeiro do Estado. 611
Ligadas à União Evangélica Sul Americana (UESA), instituição que nasce em
1913 da conjunção de interesses de outras três originárias do Reino Unido e que
desenvolviam, desde a segunda metade do século XIX, trabalhos de evangelização no Brasil e
outros países da América do Sul (Peru e Argentina).612 A UESA, logo após sua fundação,
ligou-se à congregação norte-americana. Ela reunia nomes como James e Daisy Fanstone,
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Josias e Rettie Wilding, Archibald e Bonina Tipple, e Morris Bernard, personagens
diretamente relacionados com a constituição dos leprosários. 613
A responsável pela edificação do estabelecimento de Catalão, Helena Bernard, era
esposa de Morris Bernard; o doador do terreno para o leprosário de Anápolis, e iniciador das
ações de assistência aos leprosos naquela região, é o médico James Fastone (filho de James e
Daisy Fanstone); enquanto que Josias e Rettie Wilding foram os iniciadores das atividades
assistenciais em Macaúbas na Ilha do Bananal. A Ata de criação da Igreja Evangélica de
Catalão mostra que devia “sua existência e organização” à UESA. Era também a responsável
“subsidiariamente pelas obrigações sociais” que a Igreja desenvolvia na cidade. Os seus
estatutos explicitavam que no “caso de extinção dessa pessoa jurídica [da Igreja] o seu
patrimônio será empregado na causa evangélica (...) os bens serão entregues à União
Evangélica Sul Americana”. 614 No livro de Atas, afirma-se que a instituição missionária,
representada na região pelo Reverendo Morris Bernard, permitia
“construir nos fundos do terreno onde se acha o templo desta sociedade um prédio
para residência do mesmo sr. Morris Bernard e sua esposa, ficando o mesmo prédio
que é propriedade da UESA (...) por toda a vida delles enquanto estiverem um ou
outro gerindo o leprosário, ou trabalhando de caridade nesta cidade de Catalão”.615

Com financiamento privado, e objetivo de proselitismo religioso e moral, essas
ações expõem o processo de transição de uma assistência especificamente material para outra
institucional e medicalizada, 616 mostrando, num primeiro momento, certa complementaridade,
a qual se explica por meio do estabelecido na leitura de Foucault, que
na emergência da clínica, do hospital medicalizado e na medicina social, convivem,
sem maiores dificuldades, estratégias de poder pastoral (próximas à compaixão
piedosa) com estratégias de organização dos espaços e de controle do tempo
próprias da sociedade disciplinar e das intervenções políticas fundamentadas no
utilitarismo.617

Podemos indicar que, além de permanecerem, de conviverem (embora com certos
momentos de conflito), na maioria do tempo, elas complementaram-se, também como
estratégia, como prática ou, ainda, como discurso. Semelhantes estratégias interferem no
613
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cotidiano, delimitando, de certa forma, por meio de seu poder, o uso do tempo, do espaço, do
corpo. Apresentam-se sob um caráter humanitário e positivo e quando expressas como
defensoras da felicidade da população confundem-se precisamente com as ações de
compaixão e de caridade ou com as práticas de providência do Estado. É nessa perspectiva
que Sandra Caponi mostra-nos os mecanismos e as vinculações “entre o poder disciplinar e a
compaixão piedosa”.618
Essas ações, todavia, são pouco exploradas pela historiografia da lepra. Quase
sempre, esses estudos abordam, no tocante à filantropia e à caridade, o trabalho prestado pelas
Santas Casas de Misericórdia, pelas doações individuais, pela construção das associações e da
Federação das Sociedades de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra, 619 mais
tardiamente, a doação de ricos empresários para os projetos de pesquisa sobre a doença. 620 Os
estudos sobre a lepra têm proposto uma revisão dos empreendimentos regionais e, muitas
vezes, isolados, de filantropia, observando a preocupação dessas organizações com a
manutenção da ordem e da civilização, bem como com as questões científicas sobre o
aumento dos indesejáveis. 621 Ainda percebendo a defesa dos seus ideários por uma classe
média ávida por estabelecer localmente o modelo higiênico observado alhures.622
A centralidade da Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa contra a Lepra
na compreensão da história das ações filantrópicas com a assistência aos leprosos ocorre por
conta do seu modelo de filantropia, diretamente ligado ao projeto de unidade nacional do
governo Vargas. Com a implantação do Plano Nacional de Ataque à Lepra, a Sociedade vai
especializar-se na assistência aos filhos dos doentes que eram internados em preventórios.
Nos diversos estados, as instituições preventoriais foram construídas e mantidas pela

618

CAPONI, Sandra, op. cit., 2000, p. 13.
As análises sobre a ação privada para assistência aos doentes de lepra têm afirmado que a primeira instituição
filantrópica voltada para assistência aos doentes de lepra foi criada em São Paulo no ano de 1917 por Mathilde
Macedo Soares. A Associação Protetora dos Morféticos objetivava auxiliar material e espiritualmente aos
doentes hospitalizados na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Esse exemplo incentivou Alice Tibiriçá a
criar a Sociedade de Assistência às Crianças Lázaras, em São Paulo, em fevereiro de 1926. Com o
desenvolvimento de suas ações transformou-se na Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa contra a Lepra
em 1927, ligando-se a partir de 1935 aos programas de combate à lepra do governo federal. SANTOS, Vicente
Saul Moreira dos. Entidades filantrópicas e políticas públicas no combate à lepra: Ministério Gustavo
Capanema (1934-1945). 2006. Dissertação (Mestrado) – FOC/COC – Programa de Pós-Graduação em História
das Ciências e da Saúde. Rio de Janeiro, 2006.
620
SANGLARD, Gisele Porto, op. cit., 2005.
621
OLINTO, Beatriz Anselmo. Pontes e muralhas: diferenças, lepra e tragédia (Paraná, início do século XX).
Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.
622
ALVARENGA, Antônia Valtéria, op. cit., 2011, p. 217.
619

167

Federação com o apoio de subsídios públicos em todas as esferas (federal, estadual e
municipal) e com intensa participação da população.
Como expressão dessas características, por exemplo, a exposição dos discursos
médicos sobre a lepra em um evento de alcance nacional: a I Conferência de Assistência
Social aos Leprosos promovida pela Federação. 623 Nesse encontro, Eliel Martins de Almeida
representou Goiás e seu programa de combate à lepra, divulgando as informações obtidas
como resultado de sua experiência à frente do leprosário “Helena Bernard” em Catalão. Os
principais pontos discutidos na Conferência foram: a assistência social aos enfermos; a
assistência às suas famílias; a preservação da descendência sadia dos leprosos; a assistência
aos egressos dos leprosários; e a cooperação da Federação com a Saúde Pública na
propaganda contra a doença. A Federação, embora se autodefinindo como autônoma em
relação ao Estado brasileiro, passa, a partir de 1937, a ser considerada como instituição de
interesse público.624 Tal ação reforçava seu caráter de auxiliar na política sanitária do governo
federal, que tornava público que a “cooperação prestada ao serviço público por essas
sociedades privadas é deveras notável e demonstra, indubitavelmente, o interesse que o povo
brasileiro dispensa ao combate ao mal de Hansen, reconhecendo que a lepra é característico
dos países atrazados e de baixa civilização”.625
A Federação apresentava, como resultado de sua atuação em 1939, sete
preventórios e as obras de construção de vários outros no país, e expunha, por meio de sua
propaganda e da divulgação dos seus feitos, o caráter essencial de seu trabalho de assistência
na obra de combate à lepra. Pois, sem “o Preventório, o infeliz descendente do hanseniano
ficaria no maior abandono, vivendo na mais negra miséria; seria sempre repudiado por todos
pela suspeita de ser também provável portador de lepra. No Preventório, ele terá assistência
médica, freqüentará escola técnico-profissional e será educado”.626 Além da assistência aos
filhos dos doentes, a sociedade se apresentava na organização de atividades de lazer nos
623
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leprosários, de construção de capelas, e na assistência moral e espiritual aos isolados em
nosocômios. A instituição filantrópica, em cooperação com o poder público federal, ofertava
o “amparo moral e econômico à família de enfermos necessitados, levando, assim, essas
associações beneméritas, tranqüilidade àqueles que, por amor da sociedade sadia, foram
obrigados a isolar-se”.627

Ilustração 1: 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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Em suma, a Confederação dos Lázaros compunha o conjunto necessário para a
obra federal de benemerência, diferenciando-se da filantropia anteriormente apresentada, no
estado de Goiás, por seu caráter de apêndice à política nacional varguista, bem como por meio
de sua organização centralizadora e propagadora do espírito civilizacionista e de salvação da
raça. Dados os elementos inerentes ao jogo discursivo travado em torno da lepra, temos a
partir de 1937 o início da construção do leprosário,628 para onde deveriam ser encaminhados
os doentes internados nas instituições anteriormente devotadas ao seu atendimento.
Nesses estudos, a Sociedade de Assistência aos Lázaros transforma-se no centro
de todo esforço privado e filantrópico para a doença. Se bem observarmos, ela parece se
subordinar ao plano político de combate à lepra do governo federal. Em suma, tal instituição
agrega o sentido que se quer dar à história da saúde pública no Brasil nas décadas de 1930 e
1940, para a história das instituições de atenção à saúde, pública ou filantrópica, para a
história da lepra, qual seja, a de centralidade do poder do Estado e a de vitória de um projeto
de política sanitária e de intervenção no cotidiano da população de forma organizada e
planejada. Como nos indica Cristina Oliveira Fonseca, no próprio discurso médico e nas
análises historiográficas surgidas de sua leitura, apoia-se a proposta de construção de um
projeto nacional, cujas ideias e instituições foram cuidadosamente selecionadas, padronizadas
e amparadas, de maneira que apresentassem um formato de acordo com o plano de
centralização política e administrativa da saúde tão própria ao governo varguista. 629
Para estudar a história da lepra em Goiás nas décadas de 1920-1930, voltamo-nos
para as instituições filantrópicas privadas, considerando os estudos do leprologista H. C.
Araújo, que lista as organizações antileprosas no Brasil: “Existem, em Goyaz, desde há alguns
annos, tres pequenos asylos para leprosos, em Annapolis, Bananal e Catalão, todos mantidos
por instituições privadas”. 630 Embora o autor afirme haver três instituições no estado, no mapa
que ele apresenta mostrando sua localização em 1936, possivelmente em função de um erro
cometido, constam quatro, como se percebe pela imagem a seguir.
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Ilustração 2: Mapa de Localização das Organizações Antileprosas no Brasil.
Fonte: ARAUJO, H. C. Souza. A lepra e as organizações anti-leprosas do Brasil em 1936. Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz, v. 32, n. 1, 1937.631
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A política médico-social, no que diz respeito à organização de um quadro
assistencial e normativo para os problemas da lepra, manifestava-se inserido num projeto de
expansão do poder do Estado, com o desenvolvimento de estratégias de disciplinamento
social. Essas iniciativas estavam materializadas na edificação de três instituições voltadas para
assistência aos leprosos em Goiás nas décadas de 1920 e 1930. Elas foram construídas e
mantidas com financiamento privado, recebendo apenas o suporte financeiro estatal; a partir
de 1937, o Estado absorveu-as, incentivou-as e subvencionou-as como continuação de seu
poder.
A carência de assistência médica e a presença de um grande número de atingidos
pela lepra, divulgada pelos discursos dos médicos sanitaristas que visitaram a região, podem
ter sido, junto à expansão do trabalho da Missão Evangélica Sul Americana, os propulsores da
construção do primeiro leprosário filantrópico em Goiás. 632 O estabelecimento da Ilha do
Bananal (ou Leprosário Macaúbas)

633

foi construído em 1925 pelos missionários Josiah

Wilding e pelo Reverendo Archibald Machintyre. Até 1937, o Leprosário possuía a
assistência hospitalar ofertado pela médica e missionária Rettie Buchan, 634 auxiliada por uma
enfermeira no trabalho cotidiano de auxílio médico, espiritual e material. Com a morte do
reverendo Josiah Wilding e a transferência da médica responsável para a cidade de Anápolis,
em 1937 assumiu a direção da instituição Archibald Russel Macintyre, 635 que expandiu as
ações com a construção de um hospital e uma farmácia. Os pacientes atendidos recebiam
como tratamento a aplicação do óleo de chalmoogra, que representava o que havia de mais
moderno no cuidado das chagas causadas pela doença.
Uma imagem datada de 1944, cedida ao leprologista Souza-Araújo por
Machintyre, diretor do estabelecimento, mostra uma formação arquitetônica com dispensário,
farmácia e residências, de caráter rústico, mas razoavelmente organizada.
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Ilustração 3: Leprosário, atividades do dispensário e cotidianas – Macaúbas: Ilha do Bananal
Fonte: SOUZA-ARAÚJO, Héraclides Cesar de. História da Lepra no Brasil (1889-1946). Álbum das
Organizações Antileprosas. Volume II. Imprensa Nacional, Rio de Janeiro. 1948. (p. 375).
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No Instituto Oswaldo Cruz, as pesquisas para produção do óleo de chalmoogra a
partir de plantas nacionais foram desenvolvidas por Fernando Terra, Carneiro Felipe e Costa
Cruz. A instituição firmou um acordo com o governo federal para fornecimento de
medicamentos, que eram distribuídos pela Inspetoria de Profilaxia da Lepra, para tratamento
de leprosos em leprosários e dispensários em todo o país. Nas décadas de 1920 e 1930 o
tratamento com o ésteres de chalmoogra diminuía a necessidade de isolamento, diante da
dificuldade econômica do Estado em assumir os custos sociais desta prática profilática que ao
indispor o leproso ao trabalho, colocava-o em situação de dependência do Estado, bem como
aos seus familiares.636
Na Ilha do Bananal, em 1933, a instituição atendia a 53 indivíduos,637 estritamente
como obra caritativa, o que reafirmava o caráter filantrópico das pessoas envolvidas e da
instituição religiosa a que pertenciam. 638 O Leprosário estabelece-se, a partir de 1934, como
“uma instituição devidamente registrada como pessoa jurídica de Direito Privado” 639 e passa a
receber, a partir de 1937, o apoio estadual 640 e municipal 641 para as ações desenvolvidas.
Embora, a partir de 1940, o município de Goiás tenha suprimido a subvenção que prestava à
instituição, o seu diretor continuava a buscar o auxílio para sua manutenção e de seus
internos;642 já que, segundo afirma a partir dessa data, os “27 leprosos [que] constituem a
colônia, longe de tudo e de todos tendo para auxiliá-los somente donativos particulares”
defendem sua subsistência “fazendo suas roças, possuindo gado, engenhos de madeira e ferro
para o fabrico de rapadura, tachos de cobre, tudo isso a custa de minguados auxilios”.643
As imagens divulgadas por Héraclides César de Souza Araújo, referentes ao ano
de 1944, mostram uma população formada por famílias e a oferta de medicamentos e de
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serviços de assistência. A respeito do cotidiano, apenas a imagem de um violeiro e de um
casal, que segundo ele informa teria sido transferido para um leprosário paraense quando da
extinção da instituição. 644 Tal informação permite supor, que o estabelecimento tenha
subsistido por um período posterior à inauguração da Colônia Santa Marta em Goiânia
(1943), e que tenha sido o Pará o destino de alguns internos, devido a proximidade espacial
com aquele estado, outra parte dessa população foi enviada à Goiânia.
Ao divulgarem o espírito caritativo e cristão de suas obras, os religiosos
alardeavam, além dos princípios de sua fé, uma imagem dos doentes e da doença fortemente
calcada nos elementos bíblicos de pecado e punição. 645 Ainda tendo a divulgação como
importante elemento, por conta da dependência que a filantropia tem da publicidade para o
incentivo à imitação e ao aumento da prática, esses discursos foram ainda o principal meio de
divulgação de estratégias de intervenção médica sobre a doença, risco da sua propagação e do
contágio, bem como da popularização do isolamento e de um comportamento higiênico.
A segunda instituição filantrópica também ligada à ação protestante (Igreja Cristã)
foi erigida em 1929 na cidade de Catalão, que se constituía como um polo de
desenvolvimento econômico regional e vivia um considerável crescimento populacional. Por
isso a importância dada à iniciativa de uma enfermeira inglesa, “disctinta senhora”, residente
na cidade: “D. Helena Bernard, compadecendo-se profundamente da miséria e absoluto
abandono em que viviam os hanseneanos, tomou consigo a deliberação de organizar-lhes um
pequeno serviço de assistência”. 646
Em Catalão, outras iniciativas, de cunho caritativo, haviam sido iniciadas, mas
não obtiveram sucesso. Contava-se, portanto, que aquele novo propósito “não ficará por certo
como a casa de caridade projetada aqui há tantos annos e que, antes de começar, naufragou
para sempre”.647 O empreendimento de Catalão contou com a participação da população na
oferta de serviços, verba para ajudar na manutenção e apoio político. Mas não dependia para
sua edificação de rendas arrecadadas localmente: “O projecto óra em questão tornar-se-á em
realidade brevemente, porque uma senhora que, além de outros dotes moraes, sabe quêrer e
644
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quanto ao mais, tem ella auctorisação de uma riquissima associação protestante para
despender a quantia necessária para a consecução de tão nobre desideratum”. 648
As verbas advindas de Nova Iorque e Londres eram arrecadadas entre os
religiosos da congregação. Assim, a cidade absorvia as benesses de ver retirados do espaço
público e assistidos médico, material e espiritualmente os seus doentes. O apoio das
autoridades, elites e população local foi exposto por meio de doação do terreno, onde o
edifício seria erigido, pela prefeitura, da doação de gêneros alimentícios pelos fazendeiros,
pela facilitação da aquisição de materiais de construção pelos comerciantes e da mão de obra
dos fiéis e da população em geral. “Esse leprosário foi obra, inteiramente, de esforços
particulares”, 649 atendendo em 1932 a 20 doentes.650
Na parte que toca ao governo do Estado, já o Sr. Bernardo teve o prazer de ouvir do
próprio presidente, que essa idéa humanitaria encontraria, nos poderes do Estado, o
mais franco acolhimento, pois será dado braço forte a todos que queiram trabalhar
para o engrandecimento de Goyaz.651

A filantropa Helena Bernard “foi matrona de um grande hospital em Glascow na
Escócia”, 652 de onde era originária, possuindo experiência com a atividade filantrópica e
também médica, pois a benfeitora tinha formação em enfermagem com experiência de
trabalho em regiões atacadas pela lepra. Por isso, acreditava-se, estava alicerçada para iniciar
a atividade:
Enfermeira diplomada que praticou para esse fim nos hospitaes mais importantes do
mundo e onde abunda maior número de portadores do terrível morbus, como na
Africa, na India, etc; portanto acha-se habilitada para fazer os curativos necessários
a custa do próprio instituto, servindo ella mesma de infermeira.
[...]
Portadora de conhecimentos, como ficou dito, cura os doentes em 1º gráu, paralisa a
moléstia aos do 2º, e mitiga o soffrimento dos que já forem considerados
desenganados, tratando-os pelos mais adeantados processos médicos e hygienicos
descobertos recentemente.653

Também os curativos e medicamentos “mais apropriados e modernos” eram
ofertados “a custa do próprio instituto”. O leprosário contava com residência para os doentes e
suas famílias, uma clínica médica e farmácia: “Já se vê, pois, que não é somente uma simples
648
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casa de caridade, para doentes miseráveis, capeada com esse pomposo titulo, mas, sim, uma
enfermaria grátis para os leprosos”.654 O conclame de Helena Bernard indicava a aceitação de
“collaboração espontanea dos médicos que queiram prestar os seus serviços scientificos para
tão util quão humanitário fim”, 655 a ela e aos seus auxiliares não se escusava de serem
agraciados com o reconhecimento público, pois “essa obra que immortalisará os seus
fundadores, os quaes deverão receber a devida recompensa”. 656
Com o aumento da demanda e do apoio de particulares, viu-se facilitada a obra de
assistência, que passou a contar com a orientação terapêutica de três médicos: Eliel Martins,
Sadye e Luiz Alcântara.657 Em 1936, a instituição teve aprovado seu estatuto,658 recebendo, a
partir de então, ratificação da promessa do Estado em amparar financeiramente as atividades
filantrópicas.659
[...] o Governo de Goiás, tendo à frente um grande médico que deixara a clínica para
assumir-lhe a direção e, sabendo, como médico sociólogo, que a salvação pública é a
SUPREMA LEX, logo se interessou por essas grandiosas atividades. Subvencionouas com dotações orçamentárias ou auxiliou-as com favores de natureza diversa.660

Uma importante estratégia da instituição para angariar visibilidade era a conquista
de nomes importantes para a causa filantrópica. A equipe eleita para a sua direção em 1937
dá-nos mostras dessa prática. 661 O Leprosário prestava assistência aos doentes e a seus
familiares, o isolamento dos doentes da população local fazia-se, porém mantendo a estrutura
familiar desses indivíduos, como afirmaria o médico Sebastião Mendonça de Brito: durante
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sua existência, “[s]egregou setenta e quatro doentes contagiantes e oitenta e nove enfermos e
famílias receberam tratamento médico”. 662

Ilustração 4: Panorama do Leprosário Helena Bernard – Catalão (1929).
Fonte: www.etorelm.wix.com/hansen#!lepros%C3%A1rio-helena-bernard/zoom/c5fr/. 1929.

Ilustração 5: Posto Médico e Grupo de Internos do Leprosário Helena Bernard - Catalão. 663
Fonte: SOUZA-ARAÚJO, Heráclides Cesar de. História da Lepra no Brasil (1889-1946). Álbum das
Organizações Antileprosas. Volume II. Imprensa Nacional, Rio de Janeiro. 1948. (p. 60).
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Em Anápolis, cidade que despontou como espaço de atração de população e de
investimentos econômicos nas décadas de 1920 e 1930, constituiu-se a terceira experiência
filantrópica da década de 1930. As atividades filantrópicas desenvolveram-se no momento em
que a região, ao mesmo tempo em que atraía investimentos e investidores por conta do seu
crescimento econômico, atraía também uma população empobrecida. 664 Parte dessa população
imigrante era carente, dentre outros elementos, de assistência social e médica. No entanto,
parte da elite que havia conquistado certa proeminência econômica pensava o
desenvolvimento, o progresso e a civilização da região em acordo com a melhoria das
condições de saúde e com a higiene pública. Nesse sentido, incentivavam, financiavam ou
desenvolviam ações filantrópicas e humanitárias na área médica.665
No caso em análise, do médico James Fanstone, as atividades filantrópicas
ligavam-se

ainda

ao

interesse

evangélico,

pois,

junto

à

oferta

de

assistência médica, apresentavam-se também práticas de proselitismo religioso. Quanto ao
trabalho filantrópico a que deu origem, 666 comentou, explicando as condições de sua criação,
que as enfermeiras e missionárias do seu hospital “gostavam de visitar e dirigir reuniões
evangélicas nas cabanas de pessoas muito pobres do outro lado da cidade”, o que os teria
atinado a comprar naquela localidade uma cabana que servia “como sede de assistência
clínica nas quartas-feiras à tarde e trabalhos evangélicos nos domingos à tarde”. De acordo
com a escrita da missionária Rettie Wilding “... havia quatro clínicas externas [ao Hospital
Evangélico de Anápolis de propriedade de James Fanstone] por semana; duas para leprosos e
duas para os pobres”. 667 Foi esse médico que “abriu no subúrbio da cidade um pequeno
664
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ambulatório para medicar os hansenianos residentes mais próximos”, que posteriormente foi
“entregue à Conferencia S. Vicente de Paulo, 668 daquela cidade”, permanecendo sob sua
administração.669
Anápolis, com sua fama de grande centro produtor e comercial, o que lhe dá regalias
de boa classificação entre as suas irmãs, para ela afluem não somente os que
pretendem explorar as suas possibilidades mas também os infelizes em busca de
socorros e auxílio para as suas dificuldades.
Assim, por iniciativa do Revmo. Cônego Abel, já em 1932 era fundada nesta cidade
a Conferência de São Vicente de Paula, que se encarregou de construir o Asilo do
mesmo nome e também próximo aos subúrbios, pequenas casas a-fim de isolar os
hanseneanos, então perambulando pelas ruas numa promiscuidade lamentável e
perigosa.
Sob a direção de homens caridosos e abnegados, vem se mantendo aquelas
instituições de caridade, para as quais também teem concorrido, com algumas
subvenções, o Estado e o Municipio. 670

Nos jornais locais, notas, datadas dos meses de junho e agosto de 1932,
comentaram auxílios recebidos para a construção do asilo e de pavilhões do leprosário e o
valor do trabalho filantrópico da Sociedade São Vicente de Paulo com os mendigos e leprosos
da cidade, 671 bem como reforçaram a importância do “sentimento de philantropia”, ao dar
entusiasmo “para emprehenderem a execução dessas obras meritoriais e altruísticas”. 672
Consoante os jornais, a comunidade de Anápolis colaborou intensamente. 673 Haydée Jayme
Ferreira comenta que “até 1931 os leprosos perambulavam livremente pelas ruas”, causando
problemas para a população local, posto que a atitude era considerada um risco para a saúde
pública. 674
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No caso de Anápolis, as especificidades relativas ao seu surgimento criaram, após
a transferência para a comunidade católica, uma condição peculiar, pois a Sociedade de São
Vicente de Paulo era proibida por seu estatuto de receber doentes contagiosos. Entretanto, a
continuação daquela denominação deveu-se à facilitação para a transferência de subvenções
recebidas dos poderes públicos, já que o leprosário não existia como instituição estabelecida
por estatuto.675 As verbas recebidas eram distribuídas entre as duas principais atividades: o
auxílio aos pobres e doentes e, de outro lado e em outro espaço, o cuidado com os leprosos.
Segundo Ferreira, o leprosário manteve-se até 1937 quando “já abrigava 65
pessoas”, sob a direção de Graciano Antônio da Silva, confrade da Conferência de São
Vicente de Paulo. Em 1937, Moacyr Romeu Costa, maçom e espírita, assume a direção. A
transferência pode ter sido uma manobra para recebimento de auxílio estatal, pois a Sociedade
São Vicente de Paulo era impedida por seu regulamento, publicado em 1937, de cuidar de
doentes com males infectocontagiosos. 676 Naquele ano, também se iniciou a construção de
novas casas para os pacientes.677
A partir de 1939 os jornais empreenderam na cidade uma intensa campanha de
divulgação da atividade filantrópica e consequentemente do problema da doença, do risco do
contágio e da necessidade de isolamento e assistência. Cobravam o sentimento caritativo em
relação aos pobres 678 para a diminuição do número dos doentes miseráveis nas ruas, que
afirmavam havia aumentado diante do encarecimento da vida em decorrência da Guerra.
Elogiavam, incentivando a imitação, os “belos gestos de caridade” dos ricos empresários
locais, que buscavam em São Paulo a contribuição para a manutenção do estabelecimento,
ofertando eletrodoméstico, alimentos, bebidas e dinheiro. O jornal servia de porta-voz dos
“habitantes do leprosário de Anápolis”, que agradeciam “por intermédio destas colunas” a
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todos os “abnegados” colaboradores. 679 Quando o leprosário tem acrescida sua capacidade de
isolamento com a construção de um novo pavilhão, em 1943, surgia a preocupação com o
aumento da procura por assistência já que a notícia começava a ser divulgada. O alívio para
seus responsáveis estava na confirmação da inauguração próxima do leprosário de Goiânia o
que diminuiria a demanda.
[d]o relativo conforto que essas pessoas têm oferecido a esses infelizes, cuja notícia
vai se espalhando, mormente com a construção do novo pavilhão do Lazareto,
ocorrida recentemente, se tem verificado um acréscimo de doentes que tanto o
procuram como ainda o Asilo [São Vicente de Paula de Anápolis], sendo fácil de
concluir as dificuldades para a manutenção de tão numerosos mendigos. 680

Sobre a prática filantrópica no setor de assistência aos leprosos, Diana Obregón
Torres afirma que, principalmente na Inglaterra, no final do século XIX, desenvolveu-se um
verdadeiro sentimento de “leprofilia”, decorrente do ressurgimento de uma doença que se
considerava extinta desde a Idade Média e, desse sentimento, revitalizaram-se instituições
caritativas já esquecidas, mas importantes no financiamento de atividades voltadas para o
cuidado dos doentes em várias regiões, mormente nas colônias inglesas na África. 681
No entanto, esse ressurgimento dessas instituições se faz considerando novos
conceitos e especificidades históricas. Como afirma Michel Foucault, durante muito tempo os
lugares ocupados pela lepra, às margens das cidades, eram espaços do desumano e se
formavam em função de práticas de purificação e exclusão.682 No século XX, em Goiás, no
entanto, é a humanização das práticas de tratamento da doença que permite a construção
desses locais específicos para internamento e tratamento dos doentes. Por isso, a ação da
polícia médica goiana demonstra tanto a preocupação com o esquadrinhamento do espaço e a
higiene pública quanto a luta contra uma prática que se avizinhava ao modelo passado; e as
instituições filantrópicas construíam, em lugar do leproso enquanto um excluso, o interno.
Esses estabelecimentos funcionavam como obra religiosa e de ordem pública, e exprimiam ao
mesmo tempo a caridade e a previdência governamental. Os discursos advindos de médicos,
viajantes e políticos, bem como as campanhas em favor da constituição de ações populares
679
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para a construção de leprosários, haviam criado uma nova sensibilidade em relação a esse
objeto. As respostas advindas de ações filantrópicas protestantes mostram que mudava-se o
estatuto relativo à validade das ações caritativas, elas já não possuíam fim em si mesmas, haja
vista que a partir de então expunham o “testemunho da fé”. Não se tratava mais de “exaltar a
miséria no gesto que a alivia”, 683 pois a partir do momento em que a caridade se liga ao
Estado, a miséria passa a ser vista como objeto de castigo, digno de repúdio moral, perdia
assim seu sentido místico. Os leprosos, enquanto categoria isolada para ocupar os espaços de
internamento, e enquanto representantes da miséria, são inseridos também no mundo do
trabalho, o leprosário não era um simples refúgio, nele se desenvolvia certa disciplina, normas
morais e atividades de correção.684
Com a construção da Colônia Santa Marta, as instituições filantrópicas goianas
perderam, além das subvenções dos governos, a visibilidade e a importância que haviam
conquistado naquele período em que emergiram como única opção para o cuidado da lepra.
Em 1943, algumas transferiram para a instituição sua população doente, 685 mas outras
continuaram suas atividades mesmo sem subvenção estatal. 686
Como podemos notar, além do simples exercício da filantropia, fica claro que é o
desenvolvimento de um trabalho pedagógico, religioso de aceitação do isolamento em prol da
felicidade pública, que se estabelece a partir da década de 1920. A pedagogia de origem
religiosa, mas de conteúdo sanitário, emergia nos discursos e formava também a população
sadia para a aceitação do isolamento compulsório que seria posto em prática na década de
1940, assim como para uma autoritária política de disciplinamento e de esquadrinhamento do
espaço público.
Por fim, o estabelecimento da política antileprótica na década de 1940 e a
construção dos espaços de assistência e isolamento aos doentes significaram a reorganização
da agenda política social a partir do Estado. Nesse processo, doentes, instituições
filantrópicas, Estado, por meio de suas instituições, tiveram diferentes opções e
683
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posicionamentos. Para os enfermos, delineava-se uma nova opção de sobrevivência. Quanto
às instituições filantrópicas, o momento histórico indicava-lhes a inserção, de alguma forma,
no projeto estatal, o desaparecimento decorrente da falta de investimento público ou a
existência no ostracismo, ignorados pelo poder público e excluídos dos debates.
Para o Estado, vê-se, pelo discurso, o fortalecimento de seu braço interventor,
normatizador e disciplinador, ou seja, a melhor expressão de seu poder no campo social.
Apresenta-se um novo modelo de filantropia subordinado ao governo e diretamente ligado aos
seus preceitos e programas: a Federação de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra.
Edifica-se uma versão palatável e coerente para o desaparecimento daquelas instituições do
panorama das políticas públicas e dos relatos divulgados pelos jornais e revistas ligados aos
órgãos sanitários estatais. Nesses escritos, as argumentações se faziam reforçando o caráter
centralizador do poder estatal e de ruptura com o passado. Quando em 1946 o médico
Sebastião de Brito, comentando a história de um dos leprosários, afirmava que, durante seus
“nove longos anos”, havia prestado serviços aos doentes, a retórica médica era devida à
valorização de uma perspectiva que propunha pensar um novo tempo para a política
antileprótica. Ao retomar as ações filantrópicas o médico tinha como objetivo apresentar a
Colônia Santa Marta, marco de ruptura com o passado sanitário. Nesse aspecto, considera
Olinto, a proeminência do tempo em relação ao espaço faz-se considerando a instabilidade do
futuro que poderia ser promissor.687
Sobre o trabalho da Sociedade Goiana de Assistência aos Lázaros, Souza Araújo
afirma que em 1936 ela “começou a agitar o problema”

688

da assistência aos doentes e

familiares em Goiás, no entanto, o acordo (para a construção do Preventório da Capital), entre
o governo e essa associação, ocorre em 1941 durante uma visita que a Benemérita e
presidente da Federação das Sociedades de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra
Eunice Weaver fez ao estado. Desse encontro se afirmam ainda a constituição da entidade
localmente e a organização de comissões para arrecadação de doações para a obra. 689 No
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mesmo ano o prefeito da capital e presidente da Comissão Executiva Pró-Construção do
Preventório lança a concorrência pública para a construção do estabelecimento.690
Se a centralização da política antileprótica é um dos argumentos explicadores no
campo médico-político, o fim das atividades filantrópicas pode ser explicado por outro
elemento, de caráter político-social. A partir da década de 1920/1930 no Brasil constroe-se
um ideia de modernidade identificada com as questões nacionais, politicamente, ela se
implanta no governo Getúlio Vargas, e a campanha de profilaxia da lepra estava nela inserida.
Aquele modelo de filantropia protestante implantado em Goiás, à frente dos leprosários,
esteve identificado com a ideia de progresso aliado ao estrangeiro, essa relação que antes era
positiva agora se negativava e passava a sofrer a contraposição das elites que se adequavam a
uma compreensão de modernidade que valorizava as respostas locais.691

2.3 Legislação Sanitária, Saúde Pública e Lepra
Na virada do século XIX para o século XX as autoridades políticas goianas
buscavam empreender mudanças no que concernia à concepção de salubridade bem como à
higiene pública. Nesse sentido, com o objetivo de melhorar a imagem da higiene da capital,
instituiu-se novo código de posturas. Para a população, a austeridade da lei e as penalidades
que inculcava aos seus descumpridores geravam resistência e revolta, pois acreditavam que
elas intervissem de forma sistemática no cotidiano. A legislação exprimia o desejo de apontar
novos comportamentos na relação cotidiana entre a sua população e o espaço urbano. 692 Seus
artigos indicavam as proibições de:
Art. 1º – Tocarem nas ruas públicas d’esta cidade animaes carregados com lenha ou
qualquer outro material.
Art. 2º – Nenhum indivíduo poderá esmolar pelas ruas sem que traga o competente
distintivo que será fornecido pela intendência: os infractores serão punidos com dois
dias de prisão.
Art. 3º – Ter-se vacas, novilhas e bois dentro dos limites da cidade sob penas de
incorrerem seus donos na multa de 30$000 rs e 60$000 rs se reincidirem
[...]
Art. 5º – Terem-se quaisquer animaes nas ruas da cidade sob pena de serem eles
levados para o deposito publico e os donos obrigados a pagar o sustento e a multa de
2:000 reis, e no caso de reincidência 5$000 reis.
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Art. 6º – Terem-se cachorros vagueando nas ruas sob pena de serem eles mortos de
qualquer maneira.

Uma representação popular sobre o assunto questionava que mesmo na capital do
país não se havia tomado decisão daquela monta, com conteúdo radical e punições severas.
No entanto, o presidente, respondendo-a, argumentava que no Rio de Janeiro os animais que
ficavam pelas ruas eram sempre acompanhados dos seus donos, e quando estavam no espaço
urbano era porque estavam sendo utilizados para o transporte, venda de leite etc., portanto,
“pouco sujam as ruas, não damnificam plantações, não saltam muros de quintaes e não
ameaçam os transeuntes, como acontece em Goyaz”. Em suas observações o presidente do
estado comenta a necessidade de conservação desses dispositivos legais, das multas e demais
punições, pois era preciso indicar, defender e incentivar comportamentos idênticos àqueles
das “grandes e adiantadas cidades do Brazil”. 693
Mais tarde, expunha-se a cobrança de uma legislação que definisse as
competências de estado e municípios, haja vista que a autonomia municipal definida na
constituição republicana criava constrangimentos na relação entre estes e as autoridades
estaduais, no âmbito da ingerência dos poderes. No seu relatório de 1896, o presidente
Francisco Leopoldo Rodrigues Jardim chega a afirmar que alguns municípios se
posicionavam como “verdadeiros estados no Estado”, já outros reclamavam a falta de verbas
para manutenção dos serviços sob sua responsabilidade. 694
Ainda no vão das transformações que se processavam, sentia-se a necessidade de
constituição do serviço sanitário, pois as questões referentes a calamidades e problemas de
higiene eram tratadas como “socorros públicos”, ou seja, constituíam-se de ações de exceção,
e se prestavam normalmente à “subvenção de entidades filantrópicas e a política
clientelística”. 695 Elas eram repassadas pelo governo federal diretamente aos deputados
estaduais, que faziam a distribuição aos municípios, já que não haviam órgãos específicos em
Goiás, e era da responsabilidade do Congresso legislar e definir as competências de cada
esfera no que concernia aos serviços sanitários.
Assim, no âmbito sanitário, dada a insuficiência financeira e falta de pessoal, os
municípios não tinham aparelhamento necessário para se responsabilizarem pela “prophylaxia
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defensiva contra as moléstias transmissíveis e exóticas e disseminação das indígenas”, 696 que
se mostrava como grande preocupação diante do desenvolvimento projetado. A autoridade do
executivo goiano, em 1896, aconselha um remodelamento das atividades inerentes a cada uma
das esferas, ficando os municípios responsáveis pelos trabalhos de
[...] limpeza publica das villas e cidades, varredura e irrigação das praças e ruas,
latrinas e mictórios públicos, drenagem, banheiros de agua potável, fiscalização da
alimentação publica, do consumo e fabrico de bebidas nacionais e extrangeiras, bem
como do commercio e fabricação de agua mineral; do exgotto de materiaes fecaes,
de aguas pluviais e lavagem dos respectivos encanamentos; de abertura, alargamento
e arborização das ruas e praças, jardins e passeios públicos; de aterros ou
dessecamentos de pântanos, saneamento das localidades e das habitações colectivas,
publicas e particulares, dos theatros, hotéis, casas de pensão, hospedarias,
dormitórios públicos e estabelecimentos industriaes; da hygiene dos mercados,
vendas, quitandas, açougues, estábulos e capinzaes; dos cemitérios e necrotérios; da
policia sanitária domiciliar. Direção e propagação do serviço de vacinação. 697

Enquanto que, sob a competência administrativa do estado, ficariam os estudos
científicos de questões relativas à higiene pública; as medidas de profilaxia de doenças
transmissíveis, por meio da vigilância sanitária, vacinação, isolamento e desinfecção; a
organização, direção e distribuição dos socorros de assistência hospitalar em casos de
epidemias; a organização da estatística demógrafo-sanitária e a fiscalização do exercício da
medicina e da farmácia. 698 O objetivo era seguir o exemplo de São Paulo, legislando no
sentido de descriminar as competências referentes a cada esfera, pois, diante da expectativa de
crescimento regional, era preciso pensar ações preventivas.
Em 1904, durante a epidemia de varíola, o governo estadual constituiu verba
emergencial para os serviços de socorro, temendo a ocorrência de um flagelo. Em acordo com
o Conselho Administrativo, decide expandir a competência do Serviço Sanitário da capital
sob a direção do médico Jose Netto Campos de Carneiro e enviar o médico Laudelino Gomes
de Almeida para assumir o cargo de diretor do Serviço Sanitário da cidade de Campinas e
atuar “tendo em vista a legislação de outros Estados e os preceitos da sciencia”. 699
Tal evento serviria como mote para discursos posteriores questionando a falta de
legislação para a saúde pública, bem como a incapacidade dos municípios de procederem em
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casos de doenças transmissíveis e de epidemia. Para o governo, a defesa da saúde pública era
uma forma de resguardar o crescimento do comércio, pois o “desenvolvimento que vão tendo
as relações comerciaes do Estado nos aconselha a adopção de medidas que nos ponham ao
abrigo de moléstias contagiosas que podem, de um momento para outro, expor a sérios
perigos a saúde pública”. 700 As doenças contagiosas serviam para criticar o modelo
organizacional fundamentado nos municípios, nesses casos a restrição das fronteiras
municipais e a falta de recursos impossibilitariam a defesa da saúde pública e a imposição de
ações amplas de profilaxia.
O presidente Miguel da Rocha Lima defendia a manutenção da convergência dos
esforços de estado e municípios, e tendo como centro ainda a preocupação com as doenças
infectocontagiosas explica:
Ao Estado, que possue meios mais amplos e eficazes, cabe zelar pela saúde publica
nessa hypothese, ficando a cargos dos municípios exclusivamente as medidas
preventivas, como a limpeza publica das povoações, o serviço de abastecimento
d’agua e de exgottos e todos quantos dizem respeito ao asseio necessário para evitar
focos epidêmicos. 701

Diante da insistência para estabelecimento de legislação e definição de
responsabilidades sanitárias, em 1909, o executivo estadual vota e é promulgada a Lei nº 357,
“creando uma repartição de hygiene e passando-a para o Estado”. No entanto, a partir de
então, os argumentos explicadores do não estabelecimento e execução dos serviços passam a
ser a falta de verbas, pois as fontes não eram definidas no documento. 702
Em 1917, o presidente, Joaquim Rufino Ramos Jubé, apelava para o sentimento
patriótico dos congressistas na definição de nova legislação, diante do aumento da população
urbana e rural, da imigração e das doenças transmissíveis. 703 Ao mesmo momento em que
fortalecia na administração pública a preocupação com as questões sanitárias, ocorria em
Goiás a epidemia de gripe espanhola (1918), que levava a população a reclamar a ação do
Estado 704 e a administração a desembolsar verbas emergenciais para socorro das regiões
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atingidas. 705 O flagelo das epidemias serviu para exacerbar a necessidade de legislação
específica na área de saúde pública. Esses eventos foram reforçados pela publicação do
Relatório de Neiva e Penna, descrevendo a região por onde eles haviam passado e
caracterizando-a como o território da doença, do atraso e da ausência do Estado. Assim, a
partir de então, os Relatórios de Presidente exprimem discursos onde se cobrava do governo
federal o estabelecimento do serviço de profilaxia rural. Esse serviço deveria apresentar
dotação orçamentária, para o combate à verminose, impaludismo e moléstias infecciosas.
Considerava-se ainda a possibilidade de assinatura de acordo com a Fundação Rockfeller,
para a criação de postos de saúde e contratação de médicos para atuação nas áreas rurais de
Goiás.706
Durante a Primeira República, os problemas de saúde passaram a ser percebidos
progressivamente como coletivos, reivindicando medidas conjuntas dos municípios, estados e
federação. Tal situação cobrava uma reestruturação do papel dessas esferas administrativas no
que diz respeito à política sanitária, exigência na qual a população também participava.
Ademais, nessas questões, cabia repensar o papel da União proposto pela Constituição de
1891.707 A Comissão de Profilaxia da Lepra, constituída em 1915, e o movimento sanitarista,
em sua campanha pelo saneamento rural e na defesa por centralização dos serviços de saúde
tiveram importante função no processo de constituição da doença como problema sanitário
nacional. É desse processo e da participação desses grupos que a lepra passa a ser definida
como inerente tanto ao espaço urbano quanto rural, 708 o que não significou, no entanto, que
ela se submetesse ao Serviço de Profilaxia Rural. 709 A lepra foi colocada num regime político
especial, fundado na construção de colônias. Tal direcionamento respondia a uma cobrança
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por maior participação do governo federal na organização de uma burocracia e de um quadro
institucional para seu combate e profilaxia. 710
A recém-criada Inspetoria de Profilaxia da Lepra (1920), das Doenças Venéreas e
do Câncer atuava em diversos estados por meio da Diretoria de Saneamento Rural e em
acordo com os governos estaduais. O objetivo dessa instituição era o estabelecimento de
estatísticas precisas sobre mortes causadas pela enfermidade, varredura sanitária nas
residências onde houvesse óbitos, criação de leprosários, dispensários e educação sanitária.
Essas determinações são reafirmadas em 1923 por meio do Decreto nº. 16.300, de 31 de
dezembro (artigo 445, inciso X), do Regulamento do Departamento Nacional de Saúde
Pública, que expandia o quadro de doenças consideradas de notificação compulsória. 711 Nesse
documento, indicava-se
[...] a) notificação obrigatória; b) levantamento do censo de leprosos; c) isolamento
obrigatório em domicílio, colônias agrícolas, sanatórios, hospitais ou asilos; d)
vigilância sanitária dos doentes isolados em domicílio; e) vigilância sanitária dos
suspeitos; f) vigilância sanitária preventiva dos comunicantes; g) assistência
pecuniária aos leprosos isolados ou às suas famílias; h) proibição do exercício, por
leprosos, de ofícios ou profissões [...] perigosos à coletividade; i) proibição da
entrada no território nacional de estrangeiros leprosos; j) proibição da amamentação
natural pelas mulheres leprosas; [...]; m) segregação imediata dos filhos nascidos de
pais leprosos; [...]; q) educação higiênica popular no sentido de tornar conhecidas as
condições de contágio da doença.712

Na esfera federal, com o Código Sanitário de 1918 e a Reforma de 1925,
estabelece-se uma autoridade pública no setor sanitário, demonstrando a preocupação com o
controle das doenças transmissíveis, da higiene do trabalho, do alimento, do escolar, da lepra,
da fiscalização domiciliar, da medicina, da farmácia. 713 As reclamações e ações estaduais
eram decorrentes da atuação do governo federal por meio do estabelecimento de estrutura
administrativa através da criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), da
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Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das Doenças Venéreas (IPLDV) e de legislação efetiva
acerca do problema da lepra, o Regulamento Federal de 1920.
É com a fundação do Departamento Nacional de Saúde Pública em 1920, por
Carlos Chagas, que a lepra passa a fazer parte de um programa político e sanitário. A Reforma
Carlos Chagas teve como principais características a expansão dos serviços de saúde para
parcelas maiores tanto de população quanto de espaço, e o autoritarismo das ações. A
legislação, no que se refere à lepra, no Regulamento do Departamento Nacional de Saúde
Pública, estabelecia o “direito de intervir direta e amplamente na vida da população”. Ela
previa o uso de força policial para obrigar os suspeitos a exame diagnóstico da doença e os
doentes ao isolamento, o impedimento do trânsito de leprosos entre municípios ou estados
sem anuência prévia da autoridade da região de destino e, em caso de descumprimento dessa
regra, autorizava o reencaminhamento para o local de residência anterior.714
O presidente Miguel da Rocha Lima, em 1924, demandará ao Congresso o estudo
da legislação federal para observação do que poderia ser aproveitável ao estado, insistindo no
tocante ao “combate às endemias dos campos e outras moléstias contagiosas, senão também
com relação ao exercício da medicina e pharmacia”. 715 Essa legislação deu origem, em 1925,
durante o governo de Brasil de Ramos Caiado ao Serviço Sanitário Estadual e era fundada na
tese da relação entre progresso e civilização exposta na sua introdução
[...] se estabelecem as naturaes relações de vigor e bem estar physico com a
atividade que conduz ao progresso, a levantados ideaes, a mais nobres destinos.
De longe data se fazia sentir entre nós a necessidade de uma instituição que tivesse o
objetivo humano de civilizador, pacifico e de melhorar as condições physicas das
716
populações, com todos os seus inestimáveis consectários.

Segundo a leitura proposta por Itami Campos, era o início da preocupação com a
organização de um serviço de higiene (1925-1929). Nesse período, se observa a criação do
Serviço de Saúde do Estado (Lei nº. 781 de 16 de julho de 1925), instalado em 1926; do
Regulamento de Saúde Pública (Decreto nº. 8.968, de 23 de abril de 1926), amparada nessa
legislação, e estabelecendo uma “polícia médica” e ainda as normas para a construção de
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escolas, hospitais, cemitérios, fiscalização da produção de alimentos, a vigilância do exercício
médico. Aquela ação, segundo as palavras do próprio governador, tinha o cunho civilizatório,
mas, em virtude do curto orçamento de que dispunha, teve atuação tímida. Esse serviço foi
extinto em 1930, quando Pedro Ludovico Teixeira assume o poder717 e reorganiza o Serviço
de Saúde do Estado. 718 Segundo Palacín, o governador afirmava que o Serviço Sanitário
anterior à Revolução não “correspondia às suas nobres finalidades”; era utilizado como
instrumento político, permitindo a ação de charlatães situacionistas e perseguindo opositores;
ainda, que não possuía “preceitos científicos de defesa sanitária das populações rurais ou
urbanas”.719
A Legislação Sanitária federal, reformada em 1931 e 1938, acrescentou aos seus
preceitos a preocupação com novas doenças e, segundo Massako Yida, instituiu o modelo de
assistência médica privada de caráter liberal, que através de subvenções e auxílios do Estado
prestava atendimento de caráter filantrópico. 720 Foram as ações federais, juntamente com o
modelo do Regulamento de 1926, que fixaram, ao reorganizar o serviço de higiene, o ponto
de partida de produção do novo regulamento goiano, publicado em 1932, por meio da
Diretoria-Geral dos Serviços Sanitários do Estado. Para Itami Campos, o que se pode perceber
dessa incursão inicial dos governadores no campo sanitário é que sua formação médica
indicava o caminho da permanência no poder em situações de críticas e oposições: o bom uso
do saber médico. Em sua análise, percebe que “a intervenção social da medicina torna-se um
elemento de medicação política e o médico procura fazer dela uma estratégia de poder”.721
No Regulamento do Serviço Sanitário do Estado, de 1925, se mostrava a
importância que as doenças infectocontagiosas ganhavam naquele período. Vários artigos
apreciavam a sua profilaxia e a importância de pesquisas sobre os fenômenos mórbidos.
Indicava a necessidade do estudo da natureza, etiologia, tratamento e meios profiláticos
relativos às enfermidades transmissíveis; no que concerne especificamente à lepra,
recomendava, pela primeira vez, a responsabilidade do Estado de oferecer a assistência ao
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doente e determinava a necessidade de seu isolamento.722 Essa importância dada à lepra devia
refletir o documento federal e o desejo de firmar acordo com essa esfera, o que se
consubstanciaria em verbas para esse fim. 723
A alusão da necessidade do isolamento e da responsabilidade do Estado em
prestar assistência aos doentes era respondida, pelo poder público local, na compra de um
terreno para construção do Leprosário de Goiás e no estabelecimento de um imposto sobre a
circulação no Rio Araguaia, cuja renda seria revertida para a obra. O governo do estado
juntou-se a esse esforço popular “oficiosamente, de modo a lançar as vistas para o grave
problema, chegando a cobrar uma taxa de 200 réis por pessoas que embarcassem na Estrada
de Ferro “Goiás” ou passassem pelos nossos portos fluviais, Lei 812, de 2 de agosto de 1926,
para auxiliar a manutenção e construção de um leprosário na então capital de Goiás”. 724
Além disso, as esperanças se concentravam na constituição da Associação Pró-Lázaros da
Capital, e na organização de campanhas de doação de valores para a construção do edifício
por meio da filantropia.
À frente do governo estadual estava, naquele momento, o médico Brasil de Ramos
Caiado e, para a direção do Serviço Sanitário, foi indicado o médico Humberto Martins
Ribeiro. O Serviço Sanitário era formado por uma diretoria-geral sediada na capital e cinco
delegacias (situadas na cidade de Goiás, Ipameri, Rio Verde, Posse e Porto Nacional). Cada
delegacia responsabilizava-se pela criação de inspetorias em cada um de seus municípios. De
forma geral o Regulamento Sanitário identificava as principais preocupações médicas locais:
profilaxia das doenças transmissíveis, constituição de polícia sanitária, combate a epidemias e
vacinação, assistência aos morféticos, saneamento rural, organização da propaganda e
educação sanitária, assistência sanitária nas escolas e fiscalização das atividades médicas
(medicina, farmácia, odontologia e obstetrícia). Outro elemento importante é a própria
concepção relativa ao conhecimento médico que delimitava aquelas ações: a microbiologia,
que levava a Secretaria do Interior a contratar um médico microbiologista (Bernardo Antonio
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de Faria Albernaz Filho) para encarregar-se daquele novo setor que ficava anexo à Diretoria
Sanitária.725
Além da demora na instalação do Serviço e no seu efetivo funcionamento,
observa-se que muitas das premissas do Regulamento eram impossíveis de serem colocadas
em prática. Em seu relatório relativo ao ano de 1928 o presidente do estado, Brasil de Ramos
Caiado, comentava que as principais atividades desenvolvidas de forma sistemática pelo
Serviço Sanitário eram relativos à
[...] fiscalização do exercício das profissões médica, farmacêutica e odontológica;
distribuição gratuita às classes pobres de medicamentos condicionados à cura do
paludismo e opilação; distribuição e inoculação de vacinas contra as afecções
paratyphiea e variólica; fiscalização do matadouro, açougues e mercado público;
asseio das habitações; e estatística demógrafo-sanitaria.726

A fiscalização do exercício das atividades médicas se justificava diante do
crescimento do número de profissionais formados localmente, com a Escola de Farmácia e
Odontologia de Goiás, oferecendo cursos de nível superior na área e, portanto, era necessária
a ação do Estado, no sentido de resguardar o seu espaço de atuação. Explicava o governo que:
Afastadas do centro de vias fáceis de comunicações, careciam as diversas
localidades do Estado de farmacêuticos e dentistas, sendo motivo de júbilo estar
sendo progressivamente suprida essa falta, o que permite dar cunho de legalidade ao
exercício de profissões, que tanto importam à saúde da população. 727

A Escola, fundada no estado em 1922,728 possuía uma estrutura de ensino com
laboratório farmacêutico, gabinete odontológico, oficina de prótese, e se utilizava o
Laboratório de Análises da Diretoria de Higiene Estadual para as aulas práticas. Até o ano de
1929 a instituição de ensino já havia formado um número de quarenta e sete farmacêuticos e
dezessete dentistas, cuja maioria se estabelecia profissionalmente no estado, o que fortalecia o
movimento de defesa do campo de atuação profissional. 729
A partir da política de construção de leprosários na década de 1930, necessitou-se
da (re)construção de um aparato jurídico e médico-científico que explicasse e respaldasse o
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processo de segregação institucional dos doentes, bem como o gerenciamento de seu
cotidiano situado em um mundo à parte. São Paulo constitui para o resto do país um modelo
arquitetônico e de administração dessas instituições. 730 Em 1935, ocorre a elaboração do
Plano de Combate à Lepra. Tal plano consistia, segundo as recomendações do Ministro da
Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema, num projeto de construção de leprosários em
todos os estados da federação com recursos federais.
O Regulamento de Saúde Pública de 1932 versava sobre temas diversos do
regimento do serviço de saúde, dentre eles a organização administrativa e técnica do órgão, a
profilaxia das doenças transmissíveis, o exercício das profissões médicas, a higiene escolar, a
polícia sanitária, a higiene pública, bem como temas já tratados no anterior, como a
fiscalização dos gêneros alimentícios, seu fabrico e comércio etc. Em suma, minuciosamente,
o documento normatiza a casa, as ruas, a doença, as profissões, o trabalho, a escola, os
alimentos, os hotéis e restaurantes, os hospitais, as farmácias, as barbearias, o lixo, o esgoto, a
água, as igrejas e templos. Penetra e interfere em todos os recantos e meandros da vida da
população.731
Naquilo que diretamente interessa ao nosso estudo, os elementos tocantes à
profilaxia das doenças transmissíveis, no Regulamento de Saúde de 1932, a lepra ocupa lugar
de destaque. Do artigo 304 ao artigo 362, são prescritas as normas para a organização do
serviço de profilaxia, considerando a organização do censo, a prescrição de exames
laboratoriais e clínicos para detecção de novos casos, as providências quando da notificação
de casos suspeitos ou confirmados, a tipologia dos estabelecimentos para isolamento e
cuidado dos doentes e as determinações quanto ao tratamento domiciliar. No Regulamento,
uma característica central deve ser considerada: ele está dividido entre o decreto de
organização de um plano futuro de ataque à lepra e a prescrição de ações no âmbito da
realidade local em relação ao problema.
Quanto às prescrições em relação à realidade local para o problema da lepra,
embora a maioria dos seus artigos represente um panorama do projeto futuro de política
730

Em São Paulo, o modelo arquitetônico norte-americano de Carville (criado em 1894 no estado do Mississipi e
utilizado para internação compulsória até a década de 1940) foi reproduzido a partir das ideias do arquiteto
Adelardo Soares Caiuby (no Leprosário Colônia Aimorés – atual Instituto Lauro de Souza Lima). DUCATTI,
Ivan. A hanseníase no Brasil na Era Vargas e a profilaxia do isolamento compulsório: estudos sobre o discurso
legitimador. Universidade de São Paulo. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas, São Paulo, 2008.
731
CAMPOS, Francisco Itami, op. cit., 1999, p. 234.

195

sanitária, o Regulamento considera pontos importantes como, por exemplo, a indicação dos
meios de relação entre o poder público e as instituições privadas e filantrópicas existentes
para cuidados dos atingidos pelo mal. Fundamentalmente, os artigos 321 a 323 regulamentam
a relação entre o Governo do estado e os estabelecimentos particulares e filantrópicos, e
cogitam o seu fechamento. Como a realidade goiana para a assistência aos doentes era
representada por essas iniciativas, são essenciais as seguintes considerações do documento:
Art. 321 – O governo do Estado, mediante acordo, poderá auxiliar as sociedades
philantrópicas idôneas que tiverem por fim prestar assistência aos leprosos pobres,
de modo a lhes permitir o isolamento domiciliário ou nosocomial.
Art. 322 – É permittida a fundação e manutenção de hospitaes para leprosos por
associações particulares, uma vez que taes estabelecimentos obedeçam às condições
deste regulamento e obtenham a necessária licença da directoria de Hygiene.
Art. 323 – Os estabelecimentos a que se refere o artigo anterior, uma vez installados,
ficarão sob vigilância da autoridade sanitária para que sejam realisados os seus fins
prophylacticos e se salvaguarde a saude collectiva.
Paragrapho único – No caso de não executadas as determinações da autoridade
sanitária e existam inconvenientes sob o ponto de vista prophylactico, promoverá a
referida autoridade ao fechamento desses estabelecimentos, ou o Governo designará,
em comissão, um funcionário technico da Diretoria para dirigir os referidos
estabelecimentos, até que se satisfaçam as condições deste regulamento.732

Ao valorizar as ações filantrópicas na assistência aos doentes, o Regulamento de
Saúde insiste em outros pontos considerados fundamentais na contraposição ao modelo de
assistência material e espiritual próprio dos leprosários existentes na capital e na cidade de
Meia Ponte (Pirenópolis) durante boa parte do século XIX. Esses pontos são o caráter
profilático, nosocomial e isolacionista. Essa ruptura para com o modelo institucional anterior
se apresenta no reforço de que se tratava de “hospitais para leprosos” e não de abrigos.
Ademais subordinados à vigilância das autoridades sanitárias deveriam ter como objetivo a
profilaxia e o cuidado da “saúde coletiva”, o não cumprimento dessas normas poderia
redundar no fechamento do Estabelecimento ou na intervenção do serviço sanitário na sua
direção.
O parágrafo único salvaguardava o Estado, haja vista que os leprosários de
Anápolis, Catalão e Bananal eram valorizados e elogiados por seu trabalho sanitário e sua
importância no combate à lepra no estado quando eram os únicos prontos a prestá-la. Após a
construção da Colônia Santa Marta, os discursos tomam direção contrária, e criticam as
condições da assistência prestada por esses estabelecimentos, justificando seu fechamento e a
transferência de seus internos. Tal estratégia discursiva expõe o objetivo de centralização do
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programa de profilaxia e combate à doença a partir da administração pública, o fortalecimento
do poder médico diretamente atrelado ao poder político e as características do processo de
construção discursiva da doença naquele período. Ademais, mesmo que desde 1932 o
Regulamento indicasse a possibilidade de auxiliar os leprosários filantrópicos, o que aparecia
também na legislação federal, é apenas a partir de 1937 que empreende a distribuição de
verbas para subvenção dessas instituições.
Ainda se consideram as condições de organização do Censo da Lepra, que deveria
ser realizado nos municípios onde houvesse autoridades sanitárias. Elas eram responsáveis
pelas denúncias e tomada de providências contra ações que pudessem acarretar qualquer dano
ao bem-estar coletivo; em suma, contra a presença de doentes nos espaços públicos, e ações
tais como a indicação de diagnóstico dos casos suspeitos, notificação dos confirmados,
requisição de exames para confirmação em laboratórios dos suspeitos e seu respectivo
expurgo, desinfecção e remoção. As ações administrativas se agitavam em torno da
organização das fichas do censo, inspeção dos asilos e hospitais de leprosos, fiscalização dos
estabelecimentos nosocomiais e dispensários para verificação de irregularidades e
desenvolvimento de campanhas de educação profilática. 733 Quanto à notificação dos casos
identificados de doenças transmissíveis, o Regulamento expandia o braço da polícia médica,
pois indicava, além dos profissionais da saúde que poderiam ser multados ou sofrer demissão
de seus cargos, chefes de família, proprietários ou diretores de habitações coletivas, dirigentes
de estabelecimentos comerciais, industriais e agrícolas; diretores de escolas, asilos, hospitais,
casas de saúde e congêneres tinham a obrigatoriedade de informar os casos suspeitos ou
confirmados.734
As campanhas de educação profilática e de polícia sanitária tinham na escola um
importante espaço de atuação e de propagação de seus preceitos. Quanto à observação da
presença de doentes nesses espaços, em 1937, se afirmava:
Os filhos dos leprosos, e aí está o mal maior – freqüentam as escolas e são outros
tantos portadores de germens que silenciosamente vão disseminando esta terrível
doença ente os incautos companheiros, sendo que o mal se mostra por mais de uma
vez perigoso, à vista do amplo período por que se manifesta, mormente o de
incubação da moléstia que é longo e não se mostra ao primeiro exame.
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No Grupo escolar de Morrinhos por exame médico efetuado por inspetor de higiene
verificam-se 28 casos suspeitos dessa moléstia, tendo-se positivado vários deles .735

Como se vê, inspecionavam-se os espaços de ensino, com o objetivo de “reduzir
ou impedir a difusão das doenças infectocontagiosas entre os escolares, professores e pessoal
administrativo e aspirantes ao magistério”, segundo a indicação do próprio Regulamento
Sanitário. Apesar da indicação de que os médicos policiavam as escolas e que encontravam
doentes contagiosos nesses espaços, é preciso que se afirme que a própria organização escolar
impedia a entrada dessas crianças, ao exigir para matrícula um atestado médico tanto
relacionado à comprovação da vacinação quanto afirmando “não sofrer moléstias contagiosas
e não conviver com pessoas atacadas de tais moléstias”. 736 A escola servia de espaço de
intervenção na vida privada das famílias, assimilando-as ao projeto de higiene 737 e de
multiplicação dos discursos médicos, dentre eles aqueles de medo da doença e
consequentemente dos doentes contagiosos, e apontamento dos indivíduos atingidos,
ampliando a ação da política médica.
O maior empecilho para empreendimento das normas sanitárias era a pequena
quantidade de cidades sob a responsabilidade de uma autoridade sanitária. Embora o estado
tenha sido esquadrinhado em zonas de saúde, por meio do próprio regulamento, essa
organização não possuía condição técnica nem tampouco pessoal qualificado para implantar o
proposto no Regulamento. O próprio documento prevê a possibilidade de indicação ao
secretário de Segurança e Assistência Pública acerca da conveniência da nomeação de
médicos estranhos ao Serviço da Diretoria de Higiene. O objetivo era a contratação de
especialista em leprologia para o desenvolvimento daquelas ações.
Todas essas recomendações tinham como limite estabelecido pelo próprio
Regulamento as condições econômicas do Estado. Assim, se coloca que, a partir do censo da
lepra e das estatísticas de incidência da doença nas diversas municipalidades, seriam
indicados os locais para a construção de leprosários. Era por meio da análise do número de
atingidos que se definiria o tipo de estabelecimento a ser construído.
Art. 319 – Das cifras obtidas por meio da estatística, o Diretor verificará a incidência
da lepra sobre os municípios do Estado, indicando ao Governo, por intermédio do
Secretario de Segurança e Assistência Pública, a conveniência da construcção de
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estabelecimentos para isolamento de leprosos nas zonas mais atingidas pela doença e
a espécie do estabelecimento nosocomial a ser adoptado, sempre de accordo com as
condições financeiras do Estado.738

A consideração das condições econômicas do Estado para aplicação da legislação
é uma constante na década de 1930. Um dos fortes argumentos que explica essa restrição é o
apelo moderno e progressista das legislações sociais e dos enunciados médicos, mas
permeado por disputas políticas e pela carência de orçamentos da economia local. O governo
interventor desenvolveu, para a sustentação do seu plano político, uma campanha discursiva
pautada pelo progresso e modernidade, e fundada no discurso médico sanitarista, mas filtrada
pela impossibilidade de constituição de estabelecimentos e contratação de pessoal. Isso
porque o Estado não possuía arrecadação satisfatória para fazer frente a essas ações, e acima
de tudo porque naquele momento todo o plano político e esforços econômicos tinham direção
certa: a construção de Goiânia. Essa obra respondia pelo projeto político modernizador, no
plano sanitário solucionava os problemas da antiga capital, considerada insalubre, e criava a
perspectiva de uma cidade sem males, onde a higiene e o conforto dos habitantes eram
privilegiados, seguindo parâmetros ideais, no plano urbanístico e de edificação. 739
O segundo aspecto indicado, característica central do Regulamento de Saúde
Pública, é o de apresentar um plano de perspectiva futura para solucionar o problema da lepra,
onde se incluía o apoio entre as ações das diversas esferas de poder público e da iniciativa
privada, ao propor no Artigo 324: “O isolamento nosocomial poderá ser feito nos
estabelecimentos fundados pelo Governo do Estado, governos municipaes ou por pessoas e
associações privadas, de acordo com os dispositivos deste regulamento, adiante
discriminados”.740
É dessa forma que encontramos a publicação de uma tipologia dos
estabelecimentos médicos voltados para os doentes, que poderiam ser compostos por colônias
agrícolas, sanatórios ou hospitais, ou ainda asilos (artigo 325); e uma tipologia dos doentes,
que poderiam ser formados por indigentes ou ambulantes, no caso daqueles que exigiam a
urgente ação do serviço público de saúde. Para os doentes pobres, as estratégias de ação, a
emergência da solução alocando-os em espaço específico, por exporem a lepra como perigo
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coletivo. Isso mostra, como propõe Olinto, uma exposição pública do doente, aumentando o
grau de estigmatização, desumanização e assujeitamento.741 Não se pode desprezar o nível de
deterioração do status social a que a família de onde se retirava um leproso era exposta, o que
explica o tratamento especial recebido por doentes pertencentes a famílias abastadas. Mas,
mesmo nesse quesito “emergencial”, a perspectiva de futuro é presente, ao se considerar que
“Enquanto não forem fundados os estabelecimentos nosocomiaes, de que trata o artigo 325, a
Diretoria de Hygiene, a juizo do Governo e quando este julgar necessário, poderá
providenciar para que todos os leprosos indigentes ou ambulantes sejam recolhidos a local
provisório de isolamento”.742
Os doentes pertencentes às classes abastadas não estão inclusos nessa tipologia
inicialmente indicada, pois a eles, mais que tratamento médico especial, 743 se indicava
também uma regulamentação distintiva. Algumas leprologistas chegaram a propor construção
de espaços médicos especiais para esses indivíduos, no entanto, a distinção resumiu-se a
tratamento especial nos leprosários existentes. O artigo 362 do Regulamento afirma: “Quando
houver perigo para a saúde colectiva, os leprosos de outras categorias que não puderem ser
isolados nas condições do artigo anterior, serão provisoriamente postos sob a vigilância ou
isolados em domicílio, a juízo da autoridade sanitária”. 744 Os mais endinheirados, mesmo em
caso de internamento em leprosários, tinham direito a regime especial. Eram assistidos e
tinham regalias, segundo a sua possibilidade de pagamento de diárias. Muitos optavam pelo
tratamento sob a responsabilidade de seu clínico particular. Nesse caso a permissão estava
subordinada à autoridade sanitária local. As condições de aceitação de internamento
domiciliar, além do isolamento nosocomial, são indicadas no artigo 340, que reza:
No município em que for construído um dos estabelecimentos de que trata o artigo
325, e uma vez firmado o diagnóstico positivo de lepra, é obrigatório o isolamento
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do doente, que poderá levá-lo a effeito em seu próprio domicílio ou no
estabelecimento nosocomial que lhe for indicado pela autoridade sanitária.745

O que definiria a indicação de um ou outro estabelecimento no momento do
internamento nosocomial era a própria condição física do enfermo, seguida de sua condição
social. Assim, se sua saúde lhe permitia trabalhar ou se era inválido em decorrência das
consequências da doença, o espaço que deveria ser reservado era diferenciado. Dessa forma:
Art. 326 – As colônias agrícolas deverão ser installadas em terrenos com bastante
amplitude, nos quaes se possa construir uma verdadeira villa de leprosos, com
enfermarias para doentes em tratamento e para a cura de affecções e doenças
intercurrentes, créches, pavilhões de observações, casas para solteiros e para
casados, jardins, campos de cultura, desporto e recreio. Nessas colônias, os leprosos
gozarão de ampla liberdade, dentro dos limites estabelecidos pelo regimen interno.
Art. 327 – Os sanatórios, hospitaes e asylos serão permittidos quando o número
reduzido de doentes dispensar o estabelecimento de colônias agrícolas ou quando as
condições locaes e pecuniárias o indicarem. Deverão ser installados em logares
onde, ao lado das melhores condições hygienicas, existam amplos logradouros para
os doentes.746

Para as colônias, hospitais e sanatórios deveriam ser consideradas as condições
mínimas de acomodação de indivíduos em fase de vida produtiva e fisicamente condicionados
a participar de atividades laborais e de lazer, pois, segundo o artigo 328, para “as colônias
deverão ser enviados de preferência, além dos que o desejarem, os que forem capazes de
executar trabalhos leves de lavouras, e outros, regulados segundo prescripção medica”. 747 No
caso dos hospitais de isolamento, deveriam ser consideradas apenas a proximidade de
domicílio do doente do estabelecimento e as vantagens e desvantagens que aquele tipo de
internação poderia causar. Já, segundo o artigo 330, a impossibilidade do trabalho era
elemento predominante na definição da internação asilar: “Para os asylos serão encaminhados
os doentes que se invalidarem e os que forem residentes nas proximidades”. 748
Como indica Lena Castello Branco Ferreira de Freitas, o pensamento médico
goiano estava de acordo com a vanguarda nos aspectos da administração da atenção social e
de saúde pública. Reforça que os médicos compartilhavam dos preceitos que indicavam o
maior controle estatal nesses setores e pondera que “a implementação das disposições do
regulamento esbarrava, contudo, na insuficiência dos recursos estaduais”. 749
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Como consideração externa, o cuidado da coletividade é o elemento marcante,
pois a oferta de atrativos no espaço interno das instituições servia para evitar o choque do
isolamento. Ainda, o considerável espaço de separação entre a localização da instituição e os
espaços de ocupação das populações circunvizinhas marcava a presença do discurso de
proteção dos sãos em contraposição ao isolamento dos indesejáveis.
Art. 331 – Os estabelecimentos de que trata o artigo 325 deverão possuir condições
de conforto, meios de diversões para os internados, de modo a lhes suavisar o
isolamento. Taes estabelecimentos serão localisados em sítios aprazíveis, devendo
offerecer condições de protecção efficaz para as populações visinhas, ficando ainda
o funccionamento delles subordinado a instrucções expedidas pelo Director de
Hygiene, depois de approvadas pelo Secretário de Segurança e Assistência
Publica.750

Encontravam-se, nas disposições, prescrições para o cuidado com o corpo doente,
além daquelas sobre os quais os Regulamentos Internos das Instituições poderiam versar. O
Regulamento previa o cuidado com o asseio corporal, a desinfecção dos excretos, o
afastamento dos focos de procriação de mosquitos culicídeos e outros hematófagos
(considerando a possibilidade de transmissão por mosquitos), a possibilidade de vivência
comum entre cônjuges, mesmo no caso de um deles em boas condições de saúde (se
consentida), o afastamento dos filhos para seções especiais localizadas nas zonas sadias das
colônias (embora estas zonas não estejam definidas ou denominadas no documento), a
indicação do trabalho no nosocômio feito pelos próprios internos e a não reutilização dos
utensílios manuseados por doentes. Ainda no que concerne às questões de interferência no
espaço privado, se estabeleciam no Regulamento: a desinfecção e expurgo dos domicílios
pertencentes aos doentes; o impedimento de produção ou comércio de quaisquer produtos, do
trânsito entre municípios ou estados sem prévia autorização; o impedimento de frequência
escolar de crianças advindas de lares onde havia doentes, mesmo sãs; e a proibição de
quaisquer funções que possibilitassem o contato com o público.
O Regulamento seria revisado em 1938 diante das transformações da política
sanitária e, em especial nesse caso, da construção de novas instituições. Os acréscimos, no
que concerne à política antileprótica, foram no sentido de somar, às exigências de controle
social, disciplina e imposição do saber médico já preestabelecido, o modelo institucional em
construção. No entanto, antes que se empreendesse tal procedimento, os arautos
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representativos da prática assistencial aos doentes de lepra em Goiás se pronunciaram
contrariamente às transformações em curso e insistiram na continuação de seu trabalho.

2.4 Um “Plano de Ataque à Lepra”: Uma Questão “Técnica, Material e Moral”
Em 1937, o governo federal divulga a distribuição de verbas para a construção de
novos leprosários em vários estados do Brasil, dentre eles Goiás. Essa informação gera um
debate em torno da política a ser implantada e do modelo institucional a ser seguido. Um
conjunto discursivo chama a atenção pelo seu conteúdo, pela coerência, pelo posicionamento
médico e também pela contestação ao modelo federal em voga. São artigos escritos por Eliel
Martins de Almeida e publicados nas páginas do Correio Oficial.751
Na década de 1930, em Goiás, as instituições privadas e de cunho religioso
prestavam ao doente assistência médica e apoio moral e espiritual, por meio do trabalho
filantrópico. Foram construídas e sobreviviam por meio do financiamento privado originário
da população local e também de entidades religiosas de outros países. Ainda, nessa década,
houve a definição de uma legislação específica para o serviço de saneamento (Regulamento
de Saúde Publica) e inicia-se um movimento de organização da política e do corpo médico no
estado. Em 1937, indicando o remodelamento da assistência médica aos doentes e a
concretização de um plano político de ataque à lepra, se divulga a construção de um
leprosário em Goiás com verbas do governo federal.
É dentro desse quadro que se pode observar a construção de um discurso médico
dissonante daquele propriamente ligado ao poder estatal em relação à política antileprótica no
final da década de 1930. De um lado, os médicos ligados ao Estado defendiam a implantação
do plano de política sanitária centralizadora, submetendo-se às exigências do governo federal.
De outro lado, os médicos filantropos ligados aos asilos existentes propunham a
descentralização da política antileprótica (administrativa, territorial e assistencialmente),
condição necessária para que continuassem a existir. O defensor da segunda posição, ou da
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defesa das instituições filantrópicas, era Eliel Martins de Almeida. Ele era missionário
protestante, diretor do Leprosário Helena Bernard, situado em Catalão, e foi o representante
do estado na Primeira Conferência Federal das Sociedades de Assistência aos Lázaros e
Defesa contra a Lepra. Participou ativamente da assistência aos leprosos em Goiás na década
de 1930, sendo um dos principais filantropos engajados: apresentou, em 1937, não
simplesmente a defesa de uma organização descentralizada da campanha, mas o esforço
derradeiro de resguardar os leprosários existentes. Essas sentenças, como construção social
relacionada ao contexto histórico vivido a partir do momento que são publicados, expressam
por si uma visão de mundo.752
A construção e divulgação desses discursos, procedimentos de cunho notadamente
político, se situam no campo de jogo do poder e do desejo, e as condições de verdade neles
inclusas são contingenciadas pelas instituições nas quais os sujeitos se situam. Ainda,
sabemos da necessidade de compreender como esse conjunto de condições permitiram a
construção e a divulgação desses enunciados aqui analisados, já que as interdições se
modificam, se movimentam, se cruzam, possibilitando as circunstâncias, o objeto e o sujeito
da fala. Se “nem tudo pode ser dito”, como afirma o próprio Foucault, aquilo de que se fala, o
sujeito que profere o enunciado, bem como as condições de construção dessas frases, deve ser
aqui observado para compreendermos o problema da lepra em Goiás a partir de 1937.
A historiografia da saúde considera a década de 1930 como o momento de
estabelecimento de um processo de medicalização social. Vários elementos e leituras da
realidade indicam as condições de estabelecimento dessa prática no cotidiano da população. A
medicina como conhecimento técnico e científico constitui os discursos e o projeto de
modernidade para o país e também para a região do sertão, ávida por se integrar ao projeto
nacional. Chaul aponta que, na falta de um projeto político e de uma orientação na qual
alicerçara seu governo, Pedro Ludovico Teixeira representaria em Goiás o “poder médico
sobre as almas e de cura da sociedade”. 753
Para Freitas a construção da capital, percebida como lócus de saúde, em
contraposição à insalubre cidade de Goiás, era discursivamente a expressão maior da
materialização do pensamento médico higiênico-moderno. Os conhecimentos médicos da
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parasitologia, da epidemiologia e bacteriologia que haviam vivido grandes progressos desde o
final do século XIX dariam o tom do projeto de construção de uma cidade ideal, onde redes
de água, esgoto, arborização davam os parâmetros para a valorização da limpeza e da higiene
urbana e o incentivo para o investimento na mudança de comportamento dos indivíduos que
ocupariam aquele espaço. 754 Já Daher considera que o ideal de progresso presente no
pensamento dos construtores era elemento forte naquele projeto urbano da nova capital. A
expectativa de modernização da região se consubstanciava no plano de construção da cidade,
segundo o modelo francês de urbanização e higienismo, que indicava também um processo de
segregação social por meio da proposição de um zoneamento da cidade. 755
Seguindo outra leitura possível, Arrais argumenta que parte dessa historiografia
responde a um projeto narrativo constituído a partir das obras fundadoras da história de Goiás
produzidas posteriormente à construção de Goiânia. Nessas, o ideal político de progresso
consubstanciava a construção do mito de Pedro Ludovico Teixeira e o plano da nova capital
como representação dicotômica de um novo tempo. Nessa perspectiva, Goiânia nasce
embebida na argumentação discursiva do velho e do novo, e a novidade se apresenta como
projeto de futuro, como expectativa. Assim, para a representação do passado são apresentados
termos tais como “decadência, atraso, doença e estagnação”; já representando um futuro que
se refletia, enquanto projeto, no presente, ou como afirma o autor, um “presente futurizado”,
aparece “modernidade, crescimento econômico, progresso, higiene, racionalidade, evolução
moral”.756
Para nosso trabalho, acreditamos que a ruptura no modelo de estabelecimento de
assistência aos doentes de lepra começa a ser construída a partir da fundação dos
estabelecimentos filantrópicos no final da década de 1920, que é também momento de
constituição de legislação sanitária no estado, bem como de divulgação de discursos médicos
que metaforizavam a região a partir da contraposição entre saúde e doença. Tais elementos se
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materializavam na construção de espaços próprios para isolamento dos indivíduos
considerados prejudiciais à saúde pública, como os doentes contagiosos. Nesse momento
percebemos a “constituição de novos conceitos, novos objetos, novas formas de
institucionalização”.757
Em 1937, divulga-se o início do projeto de construção na cidade do leprosário
modelo; era mais uma ação médico-política importante a compor aquele quadro médico
social, mas não era o evento inicial. A construção do Leprosário Colônia Santa Marta serviria
como instrumento de centralização do discurso e da prática médica a partir do Estado.
A definição de normas e de um projeto sanitário para Goiás deu-se por meio da
elaboração de seu Regulamento de Higiene em 1926. Segundo Itami Campos, ele foi
reelaborado em 1931 e reformado em 1938 para servir aos objetivos discursivos do governo
mudancista e para a constituição do Serviço Sanitário que comporia o projeto político do
saber médico. 758 Para ele, aquele dispositivo do saber-poder se localizava no Estado, se
expressava na intervenção e na dominação do cotidiano, por meio da higienização do espaço e
da medicalização da sociedade.
Tanto o tom da fala médica presente no “Regulamento de Saúde Pública” quanto
aquele que propunha um modelo descentralizado de ação contra a lepra eram marcados por
um elemento central da defesa da pátria, da nação e dos seus elementos formadores. Por isso
inserido dentro do quadro de compreensão da saúde pública próprio do período de governo de
Getúlio Vargas.759 Patriotismo e nacionalismo eram os elementos identificadores do plano de
construção do ideal de nação e de indivíduo, e os meios, a educação e o sanitarismo. Segundo
a leitura de Nancy Silva, 760 as transformações em Goiás nesses dois setores mostram que
aquele movimento de modernização nacional se refletia no sertão. O movimento da Escola
Nova encaminhava os procedimentos pedagógicos para que a higiene, compreendida em sua
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amplitude como física, moral e cívica, fosse o elemento construtor do indivíduo que se
pretendia, bem como do seu comportamento e do espaço que ocupava. São essas questões que
nos permitem argumentar sobre as condições de elaboração e a compreensão da historicidade
do problema de defesa de um discurso e de um plano político contra a lepra em Goiás, em
1937, que se apresenta como prática política centralizadora. O modelo institucional
antileprótico a ser implantado em Goiás seria concentrado e fundado na estrutura física,
administrativa e de pesquisa médica de um leprosário modelo ou cidade leprosário.
Eliel Martins de Almeida, contrapondo-se a esse padrão, apresenta sua proposta
de um protótipo de organização espacial e de estruturação dos serviços de assistência médica
aos doentes de lepra descentralizada para Goiás. Enquadrando-se como conhecedor da
realidade regional, afirma ser “imprescindível” um Leprosário Modelo, mas com função
diferente daquela do projeto estatal e somado a outras unidades menores para cuidado dos
doentes. Insiste que a assistência de um único estabelecimento não responderia
satisfatoriamente à demanda existente, só resolveria “parte pequena da obra, depois, mesmo,
de 5 ou 10 anos de luta”.761 Eliel Martins sustentava a defesa do seu projeto, pelo fato de que
a doença, mesmo medicada, exigiria anos e anos de internamento; a construção de um único
leprosário não resolveria o problema, já que o espaço ficaria totalmente ocupado, enquanto
outros doentes e seus familiares não teriam acompanhamento médico.
Na sua avaliação, o Leprosário Modelo deveria funcionar como centro de
pesquisas e análises laboratoriais, de aprendizagem e formação de técnicos e médicos
competentes em leprologia para serem utilizados em outras regiões do estado, de observações
e experiências médicas. Acrescentava que, para o desenvolvimento desses trabalhos, carecia
da estrutura auxiliar de outros estabelecimentos de atenção e assistência médica, em seu plano
os leprosários coletores, os ambulatórios e o centro de profilaxia. Em suma, o Leprosário
Modelo seria o espaço de formação e de coordenação de “especialistas-leprólogos e técnicoorganizadores”. Para ele, a solução óbvia era a manutenção dos órgãos já existentes,
readaptados segundo o molde federal de assistência e auxiliados financeiramente, mas
descentralizando e aperfeiçoando o serviço. Ao invés de apenas um Leprosário Modelo, seu
plano considerava a necessidade de divisão do estado em zonas para o atendimento dos
doentes. Considerando os 55 municípios, as 55 cidades e as mais de 100 vilas e arraiais
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existentes no território, propõe a seguinte organização: em todas as sedes das zonas se
fundaria um Leprosário, ou um ambulatório e nas demais cidades um centro profilático.
Vejamos: 1ª zona – Goiânia (sede), Bela Vista, Pouso Alegre, Trindade, Palmeiras, Novo
Horizonte, Paraúna e Inhumas; 2ª zona – Anápolis (sede), Jaraguá, Pirenópolis, Corumbá, S,
José do Tocantins; 3ª zona – Formosa (sede), Santa Luzia, Planaltina, Cristalina, Cavalcante,
Posse, Sitio da Abadia, São João da Aliança e S. José do Duro; 4ª zona – Porto Nacional
(sede), S. Domingos, Palma, Arraias, Natividade, Conceição, Peixe; 5ª zona – Pedro Afonso
(sede), Bôa Vista do Tocantins; 6ª zona – Bananal (sede), S. Vicente, S. Maria Taguatinga,
Couto Magalhães e Leopoldina; 7ª zona – Goiás (sede), Itaberaí e Pilar; 8ª zona – Rio Verde
(sede), Jataí, Mineiros, Rio Bonito; 9ª Zona – Morrinhos (sede), Buriti Alegre, Santa Rita do
Pontal, Santa Rita do Parnaíba, Caldas Novas, Bananeiras; 10ª zona – Catalão (sede),
Goiandira, Corumbaíba, Ipameri; 11ª zona – Pires do Rio (sede), Campo Formoso, Santa Cruz
e Bonfim.
O autor apresenta uma divisão geograficamente racional, respeitando, também, os
interesses políticos locais. Em Goiânia, segundo o seu projeto, ficaria o Leprosário Modelo,
sendo que em Anápolis, Porto Nacional, Bananal e Catalão se localizariam os chamados
Leprosários Coletores, ou seja, nas cidades onde já existiam leprosários construídos por meio
da ação particular e filantrópica, acrescentando Porto Nacional no norte do estado. A
diferença básica é que eles se manteriam subordinados ao modelo de administração estatal.
Nas outras zonas sedes (Formosa, Pedro Afonso, Goiás, Rio Verde, Morrinhos e Pires do
Rio), ficariam os ambulatórios. E ainda, nas sedes dos demais municípios, ficariam os centros
de profilaxia. Quanto à administração e financiamento, propõe que, enquanto o governo
federal ficaria responsável pelo Leprosário Modelo, os Leprosários Coletores ficariam a cargo
do Estado e/ou de sociedades auxiliadas pelo governo estadual (possivelmente aquelas já
existentes e das quais fazia parte). Os ambulatórios seriam criados e mantidos pelo Estado e
os centros de profilaxia criados pelo governo estadual, mas mantidos pelas câmaras
municipais, “sob a direção do diretor do Serviço Sanitário ou do diretor da Profilaxia de
Lepra”, quando criada.
Na defesa de seu plano de ataque à lepra, considerava-o “fácil e mesmo de
consecução imediata”. Por isso submete à apreciação pública também uma tipologia de
leprosários que considerava aconselhável para a realidade do estado: primeiro, o leprosário
hospital-asilo, voltado para o estudo, e segundo, o tipo asilo colonial, sustentados por uma
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rede de ambulatórios e centros de profilaxia. Cada unidade desse conjunto institucional
possuía características e funções próprias. O leprosário hospital-asilo, orientado tanto para a
pesquisa quanto para internamento, localizar-se-ia na capital: “ali se fariam as observações
clínicas e pesquisas bacteriológicas não só dos doentes nele internados, como dos de outros
Leprosários e ambulatórios”. Com uma considerável concentração de responsabilidade, exigia
uma capacidade evidentemente superior, algo em torno de 200 ou 300 leitos. Enquanto centro
de pesquisa, exigia um corpo médico consideravelmente bem estruturado “[...] composto de 3
médicos, no mínimo, e um corpo de enfermeiros suficiente para atender às necessidades do
hospital. Cada médico teria sua especialidade: clínica geral, pesquisas, etc. Teria dois ou três
técnicos para atender os trabalhos da profilaxia do Estado [...]”.762 Caracterizar-se-ia também
como centro de administração da política médica antileprótica, pois “[d]ali partiria toda a
orientação para os demais Leprosários, ambulatórios e centros de profilaxia”. 763
O segundo tipo, denominado Asilo-Colonial, era o modelo recomendado para
Anápolis, Porto Nacional, Ilha do Bananal e Catalão (respectivamente, no projeto, 2ª, 4ª, 6ª e
10ª zonas). Para esse conjunto, o autor chama a atenção para o valor estimado do custo para
sua construção, construções módicas “com todos os requisitos da higiene, adaptado de um
corpo clínico, médicos e enfermeiros; seria uma vila de agradável aspecto com escolas,
centros de diversões: esportes leves, rádios, etc.”.764
Os trabalhos dos leprosários se sustentariam nos ambulatórios que se destinavam
à observação, identificação, recrutamento, medicação e encaminhamento dos enfermos aos
leprosários quando necessário. Localizar-se-iam nas cidades de Formosa, Pedro Afonso,
Goiás, Rio Verde, Morrinhos e Pires do Rio (respectivamente 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 11ª zonas). Por
fim, os centros de profilaxia que prestariam informações necessárias aos ambulatórios e
leprosários, por meio do levantamento cadastral dos morféticos em todos os municípios e
distritos. 765 Percebe-se, subliminar ao projeto apresentado pelo médico, um quadro de
intervenção por meio do esquadrinhamento do espaço e da estratégia disciplinar. 766
O problema da lepra não era constituído apenas do cuidado do leproso, mas
também da assistência a sua família. Nesse ponto, os filhos eram a principal preocupação.
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Considerando que 10% dos filhos de leprosos que conviviam com seus pais por tempo
considerável tornavam-se leprosos, ele acreditava que apenas a construção de leprosários não
seria suficiente, era preciso o preventório. Na sua proposta, considerava elementos referentes
à exigência em relação à localização no estado e a quantidade necessária: apenas dois
localizados ao lado do Leprosário Modelo de Goiânia e na cidade de Catalão. Os motivos
parecem práticos; em Goiânia porque, segundo o seu modelo de organização das instituições,
seria o espaço de administração geral do programa antileprótico e com maior número de
doentes, e em Catalão porque “[n]esta cidade, dentro de pouco, será lançada a pedra
fundamental do preventório, fundado e mantido pelo leprosário Helena Bernard”. Com os
dois preventórios, considerava, resolver-se-ia parte do problema da profilaxia. O número e a
posição respondiam, portanto, a problemas práticos; em relação às condições de construção e
de manutenção dos referidos equipamentos, atenta-se aos aspectos econômicos: as verbas para
a construção e manutenção dessas instituições.
Os preventórios nos tipos que arquitetamos são de construções de preços acessíveis
às próprias associações particulares. Os preventórios devem ser construídos em dois
ou três pavilhões ou quantos forem necessários para abrigar os menores. Os
pavilhões devem ser divididos em duas seções: masculina e feminina. Podem ser
retangulares ou quadriculares, adaptados de apartamentos necessários, como:
cozinha, copa, dispensa; com instalações sanitárias adequadas.
Junto aos pavilhões deve haver galpões para recreios e ao mesmo tempo adaptáveis
para pequenas oficinas, como sejam: de vassouras, escovas, espanadores, etc. Uma
escola primária seria criada e mantida pelo governo estadual, em cada preventório.
Teriam terreno suficiente para plantações de hortaliças, para o custeio dos mesmos,
e para a aprendizagem da sericultura. Um preventório nas condições acima não fica
em mais do que 20 contos de reis.767

As instituições filantrópicas se propunham a assumir os custos das novas
construções desde que mantida a sua estrutura. As preocupações médicas, geográficas e
técnicas eram o tema central na divisão e organização dos leprosários, ambulatórios e centros
de profilaxia. Ainda chamava a atenção a perspectiva de uma cidade em miniatura, preparada
para atividades laborais e de formação educacional. Enquanto que, para os preventórios,
reforçava-se a preocupação com o custo, considerava “que ficaria mais dispendioso, mais o
governo poderia, sem grande sacrifício, mantê-los”. Essa seria a contrapartida pública
estadual à ação particular, da qual Eliel Martins se propunha tomar frente; talvez porque as
verbas federais encaminhadas ao estado estavam voltadas para a construção de leprosários e
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não de preventórios. No caso de preventórios, o Plano Nacional de Combate à Lepra, 768 após
auxiliar financeiramente a sua construção, deixava para as filiadas da Federação de
Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra, instituição filantrópica intimamente ligada
ao Estado, a sua administração e manutenção.
O debate em torno do problema da lepra no estado de Goiás na década de 1930
apresenta certa homogeneidade discursiva. Mostra por um lado os ecos das diretrizes em
prática em nível nacional, largamente defendidas pelos representantes do Serviço de
Profilaxia da Lepra e, por outro lado, cobra ações na esfera estadual para o grave problema
que a doença constituía. É nesse sentido que ganha importância o conjunto de artigos
apresentados no Correio Oficial do Estado e assinados por Eliel Martins de Almeida. 769
A análise empreendida gira em torno da própria conceituação da doença, da
discussão sobre a sua descoberta, da necessidade de auxílio médico na informação e
descoberta precoce, da necessidade do isolamento, da forma como o Estado brasileiro tratou
historicamente o problema, e da divulgação de seu plano pessoal de organização do quadro
institucional antileprótico em Goiás. Fundamentado em pesquisas e argumentos científicos e
estatísticos, afirmava que a centralização espacial do combate à lepra tendia ao fracasso, por
não suportar receber e tratar o número de doentes existentes, e era ineficiente por causa do
tamanho do território goiano, impedindo que doentes pertencentes a localidades distantes
buscassem tratamento.770
O plano que apresentava estava em acordo com o que defendia a corrente
Humanitária, onde se destacava a figura de Emílio Ribas. Para os defensores dessa corrente,
que divergiam da denominada corrente Segregacionista, a política de combate à lepra deveria
dar-se por meio da construção de leprosários menores e que abarcassem a demanda de uma
determinada região; e o isolamento deveria ocorrer apenas em casos excepcionais, indicando
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o isolamento domiciliar nos outros casos. O discurso de Eliel Martins de Almeida não se
destacava de parte do pensamento médico higienista brasileiro; segundo Zilda Lima, os
defensores da corrente Humanitária estavam em acordo com “a vanguarda do pensamento
mundial sobre o assunto”,

771

mas em contraposição com o modelo político em

desenvolvimento no país.
Seu discurso se chocava com os objetivos do Plano Nacional de Combate à Lepra,
no qual se defendia a uniformização do Serviço Nacional de Combate à Doença, indicando
que os Leprosários Modelares deveriam ser construídos próximos às grandes aglomerações
urbanas da região, seguir recomendações de arquitetura moderna em terreno adequado (ser do
tipo colônia agrícola com um terreno de no mínimo 250 hectares), situar-se a uma distância
entre 6 e 30 quilômetros e ter acessibilidade por estrada de ferro ou automóvel. 772 O proposto
no Plano se contrastava aos já existentes, pois se considerava que possuíam uma estrutura
arcaica, servindo apenas como abrigo aos doentes, e se localizavam em cidades de menor
importância política que a capital do estado, naquele momento. Ainda se pode notar que a
opção política médica do Plano Nacional de Combate à Lepra era partidária do
segregacionismo, privilegiando assim a saúde coletiva ao banimento dos doentes do espaço
público.
Nos artigos, lembrando o histórico do governo imperial para o problema da lepra,
que na sua leitura se caracterizava pela estagnação, Eliel Martins aborda cálculos que
indicariam para o Brasil a maior população leprosa da América Latina. Se o Império, por
conta de seus problemas políticos internos e externos, sufocara “o brado de alarme dos
defensores da saúde”, à República cabia dar resposta aos reclames públicos de cunho
“patriótico e cristão”,773 aos grandes problemas vividos nacionalmente, 774 que representavam
entraves para o desenvolvimento econômico e para a definição do país como nação. Competia
aos homens da “época da evolução” sair da inércia e da indiferença que os engessavam, no
tocante às ações em relação à doença. Agir naquele contexto significava “descruzar os
braços”, tomar uma postura de cunho “cristão” e “patriótico”. “Temos que solucionar a
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questão”, afirma, abrir os cofres públicos de estados da federação, municípios, “fundando
hospitais, colônias, leprosários”. Em seu discurso, a contraposição entre litoral e sertão,
civilização e atraso, saúde e doença se expressa. Internamente, o conteúdo discursivo
apresenta uma defesa da modernização do sertão, por meio da uniformização dos
comportamentos e das tendências representadas pelo litoral. Externamente a esses enunciados,
seria a busca pela manutenção da estrutura assistencial e filantrópica existente e da qual ele
fazia parte. Na verdade, buscava-se uma adaptação da estrutura já existente ao novo que se
avizinhava. Expressava-se por esse olhar uma leitura positivista da realidade sociológica do
interior brasileiro, que indicava um plano de intervenção e controle, mas considerando-se a
realidade social preexistente. Esses aspectos são sinalizadores de um antagonismo latente 775
no pensamento desses intelectuais. Como explicita a leitura dos artigos do médico, era do
interior e dos seus conhecedores que deveria partir a indicação para a melhor solução de seus
problemas, embora não se pudesse desconsiderar a experiência dos grandes centros.
Em suma, “descruzar os braços” 776 significava – para os conhecedores da
realidade regional do problema da lepra: os filantropos – aproximar seu projeto político ao do
governo federal, que, a partir de 1937, expande seu projeto de ataque à lepra, abrindo os
cofres públicos federais em parceria com governos regionais para a construção de novas
instituições de isolamento, ampliando-se a capacidade preestabelecida. Patriotismo,
cristianismo, sanitarismo e filantropia se juntam como base de seu discurso. Sua mensagem
estava inserida no contexto de construção da nação, de integração da região e de
encorajamento da ação particular em prol das questões sanitárias em acordo com os projetos
do Estado para essa área regionalmente.
Nota-se, portanto, o acordo do seu pensamento com o ideário básico da política
sanitária nacional. A incompatibilidade estava na forma de execução, no aporte político, na
organização institucional e no modelo administrativo descentralizado. Eliel Martins ecoava
em Goiás, por meio das páginas do Correio Oficial, o posicionamento federal, embora
ressignificando-o de acordo com a realidade goiana e das aspirações da instituição que
representava. Ele explicita que era o Governo Vargas que colocava as mãos à obra para dar
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fim aos problemas que os outros governos republicanos do século XX haviam deixado “na
ordem das idéias”. 777
Para sua análise, Vargas não apenas discursava ou defendia um pensamento, mas
colocava em prática os seus planos de combate às doenças no Brasil. As apreciações
oficialmente defendidas se consubstanciavam como prática e discurso, como poder e saber,
por meio do apoio e da prática da classe médica. A imprensa (com a divulgação de artigos
como aqueles) dava corpo às concepções do governo e incentivava a ação social subordinada
ao conhecimento médico-científico. Nesse sentido, diante da possibilidade da transformação
social, o saber médico e o relato jornalístico dão sentido positivo àquilo que desejava
construir. O autor apresenta a possibilidade de aproximação entre o Projeto Nacional e as
condições locais expostas em seu Plano.
Para Eliel, São Paulo apresentava-se como exemplo na criação de órgãos para o
combate à lepra. Ali, a estruturação e normatização do combate à endemia realizada por
Emílio Ribas em 1916 seguiram as ideias da chamada Corrente Humanitária, da qual era
representante.778 A postura e as ações de Ribas em São Paulo se contrapunham às práticas
defendidas pelos Isolacionistas, os quais, pela defesa da saúde coletiva, “eram partidários da
idéia de que todos os doentes deviam ser internados, não importando a forma clínica, estágio
da doença, características particulares dos pacientes tais como sexo, faixa etária, condições
sócio-econômicas”. 779 No Brasil, as práticas de isolamento compulsório empreenderam uma
dinâmica própria diferentemente dos modelos estabelecidos na Europa e nos Estados Unidos,
embora, discursivamente, a aproximação com esses modelos fosse reforçada. Os defensores
do isolacionismo propunham um alinhamento especialmente com o modelo de segregação
norueguês, estabelecido por Amauer Hansen em fins do século XIX, que diferentemente do
brasileiro era baseado em atuação profilática, medidas educativas e internação voluntária. 780
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No entanto, era a União, segundo seu discurso, o centro e a nutriz de toda e
qualquer política ou aspiração regional, e essa legitimava até mesmo as ações de regiões que
precederam a Federação na luta contra a lepra, já que as aspirações estaduais “morreriam”
sem o seu auxílio. Por isso a necessidade de exposição da realidade e dos anseios dos
envolvidos no jogo político sanitário no estado. Eliel Martins reafirma a importância da
imprensa no incentivo político da luta contra as más condições sanitárias do país, pois sugere
que foi ela, dando força ao posicionamento de Miguel Couto de que o Brasil era um grande
hospital, que chamou atenção das autoridades para o problema da saúde. Com a divulgação da
fala cheia de autoridade, de médicos-sanitaristas e suas pesquisas e avaliações do país, “a
União entende perfeitamente a impossibilidade de calar-se”. Era o apelo à imprensa
novamente colocado, ela que anteriormente havia dado o respaldo para a popularização do
problema da lepra e da ação das entidades filantrópicas na assistência sanitária goiana.
A União materializava a defesa de seu discurso por meio de “orçamentos, verbas e
subvenções”. Para o articulista, havia seis anos que o combate ao mal de Hansen se fazia com
a construção e definição de órgãos que recebiam vultuosas verbas da União para expandirem
sua ação saneadora; assim se fazia a transformação de dinheiro público em “fonte de saúde
pública”. A sentença era simples: os investimentos por si se transfigurariam em solução para o
problema sanitário, se assumidos pelas autoridades técnicas regionais. Afirma que aquelas
somas de dinheiro já haviam chegado a São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Pará.
Quanto a Goiás, a carência era visível e consequentemente o abandono por parte da federação.
Ele expõe sua preocupação ao questionar se, quando chegassem as verbas, as autoridades
políticas goianas considerariam o pensamento, os desejos e o posicionamento das autoridades
técnicas regionais, das quais se posicionava como representante. Se num primeiro plano, Eliel
Martins de Almeida ecoa o que indicava a III Conferência Internacional de Leprologia de
1923, em Estrasburgo, e que será confirmado em 1938, na IV Conferência Internacional de
Leprologia, realizada no Cairo, que estipulava a criação de estabelecimentos regionais, 781 já
no que concerne à realidade goiana e brasileira, seu discurso contraria o oficial, ao propor um
sistema descentralizado de assistência.
Para Eliel Martins de Almeida, o reflexo dos benefícios da política federal nas
regiões poderia ocorrer desde que os governos municipais e estaduais nomeassem “homens
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competentes exclusivamente para essa obra”. Era um chamado? Quem eram esses homens em
Goiás? “Os vocacionados estão aí à espera de chamada: técnicos, organizadores e
administradores; médicos, enfermeiros e professores; filantrópicos, beneméritos e abnegados;
líderes que, impulsionando o movimento, encarnem a ação e executem a obra”. 782 Na base, o
discurso defendia que se assumisse regionalmente o direcionamento das ações
transformadoras, modernas e saneadoras no tocante à lepra, aquelas “formas de saber técnicocientífico, especializado, que se constituíram na base desse paradigma moderno. Foram elas: a
medicina (normatizando o corpo), a educação (conformando as “mentalidades”) e a
engenharia (organizando o espaço)”.783 Naquele momento, aqueles saberes já vinham sendo
empregados em Goiás; cabia a ele defender a implantação dessa mesma perspectiva médicopolítica regionalmente para o combate à lepra, considerando que os representantes das velhas
instituições fossem aproveitados.
Aqueles que não eram capazes de responder ao chamado eram por ele definidos
como casos de “patologia nacional”, “doentes para aquela pátria pulsante, leprosos para
aquele país que se assepsiava, células mortas para um corpo vivo!” A salvação do corpo da
nação era a metáfora maior daquela obra sanitária, era o projeto de construção nacional, o
objetivo central desse chamado. As objeções a essa obra eram de ordem “técnica, material e
moral”. 784 O enunciado expressa bem o olhar médico determinado à reconstrução física e
moral do corpo e do espaço, e tomando a metáfora do “corpo” social para a explicação da
realidade. 785 Entretanto, o articulista se apossa daquela estratégia discursiva em acordo com as
condições e com seu desejo de poder. Pois, como afirma Leila Regina Scalia Gomide,
[...] fortemente calcado na imagem do “corpo” social, um projeto de racionalização
da sociedade ganhou substância política ao longo do período. Ao Estado que
ocupava, metaforicamente, o lugar de honra na representação da anatomia social,
coube a função de cérebro que coordenava e compatibilizava as funções do
organismo social. Competia a ele articular os diferentes serviços e a definição de
políticas sociais mais precisas. O discurso médico acentuava o caráter técnico que
revestia as políticas de saúde, retirando, do discurso, o lugar anteriormente ocupado
pela caridade e pela filantropia no enfrentamento das questões médicas e visando
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uma “racionalidade”, que se instituía e se instalava nos novos exercícios das práticas
higiênicas do aparelho do Estado.786

Era preciso, nesse caso, reforçar a noção de corpo social, reforçar a importância
do Estado como cérebro que coordena as ações, reforçar o caráter técnico das políticas de
saúde, mas mantendo no discurso o lugar da filantropia e da caridade. Aqui, a racionalidade
devia casar-se com piedade. De certa forma, se evidencia nesse enunciado a defesa da relação
entre poder disciplinar e compaixão piedosa, engendrando ao discurso o proposto por Sandra
Caponi: a continuidade entre estratégia disciplinar e a racionalidade inerente à compaixão
pelos pobres e doentes.787
Goiás, embora no centro, não possuía ainda apoio financeiro federal sequer para
as instituições já existentes.788 No entanto, aproximava-se do governo por meio da proposta de
construção de um novo leprosário, dentro do Programa Nacional de Combate à Lepra. Os
investimentos já estavam a caminho e Eliel Martins teve acesso privilegiado às informações,
sua defesa de um programa descentralizado possuía daí outro sentido. Em outro artigo, ele
comenta que a profilaxia regional é recomendada pela III Conferência Internacional contra a
Lepra, de acordo com as “condições particulares de cada uma, tendo em conta o meio,
costumes e recursos”. 789 Desses comentários, pode-se perceber sua defesa de um modelo
regional diferente do proposto para o resto do país. Se a indicação de uma moral negativa para
o doente de lepra pode ser vista como repetição de um parecer geral e comum, pode também
ser vista como indicação da necessidade de que, junto com o cuidado com o corpo, eles
recebessem apoio espiritual e moral, o que a presença religiosa junto às instituições resolveria.
Situar o relato de Eliel Martins no processo de emergência do modelo médico
arquitetônico e urbanístico do isolamento em micro cidades, de centralização no estado das
políticas antilepróticas e de construção de instituições e de saberes médicos em Goiás é um
passo considerável para a compreensão do seu conteúdo e das condições de sua produção,
bem como das relações de poder que permitem que ele seja divulgado. No que concerne às
condições de divulgação do discurso, devemos observar que era o papel do médico, diretor de
uma instituição já existente no interior do estado, a defesa da descentralização da assistência
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ao doente. Ele era naquele momento a principal autoridade no que se refere ao problema da
assistência aos leprosos, o que lhe dava autoridade para se expressar. Eliel defendia ali os
interesses daquele estabelecimento de se manter e de receber auxílios financeiros públicos e
de permanecer na dianteira das decisões e ações para cuidado dos doentes.
O autor chama a atenção para a necessidade de se considerar os conhecimentos na
área de sociologia e de eugenia racial para salvar o povo do problema horrível representado
pela lepra. Dessa forma, em posse de meios modernos, se poderia, “dentro das normas da
sociologia cristã”, “fazer uma obra de saneamento sem arbitrariedade, minorando o
sofrimento dos hansenianos e zelando pela nossa raça”. 790 No discurso, a conjunção entre
eugenia, higiene e sociologia cristã indicava a singularidade do pensamento médico-social
defendido para a política antileprótica em terras goianas naquele momento. Uma compreensão
de raça que parece situar-se na perspectiva do contato e da cooperação, construção teórica
própria do pensamento da década de 1920,791 pois, como indicava a discussão sobre raça,
higiene e saúde, se os brasileiros estavam absolvidos, como povo, o problema que se
apresentava era quanto ao abandono político e à doença que atingia a população. Dessa forma,
a solução se apresentava por meio dos conhecimentos da biologia e da medicina moderna. 792
Essa mesma valorização que cobra para as atividades que representa, cobra para si
e para o conhecimento que havia acumulado sobre o tema da lepra no estado. Informa que
possuía conhecimento de causa sobre a realidade das diversas cidades goianas e sobre o
número de doentes existentes. Como os números eram na sua avaliação alarmantes, considera
que, “para que o mal não tome maior vulto, e pelo contrário diminua, necessitamos de lançar
mãos de todos os meios exeqüíveis e recursos, fazendo a profilaxia da lepra com ardor
patriótico”.793 Critica a falta de ação dos governos de Goiás, anteriores a Pedro Ludovico, que
segundo sua avaliação haviam se restringido à criação de uma taxa sobre o transporte para a
construção do Leprosário da Cidade de Goiás (obra que não chegou a termo). Sabia ainda da
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concessão por parte do governo federal de verba para a construção de dois pavilhões com 25
leitos cada para a profilaxia da lepra. O valor era de 80 contos de réis, no que afirma, “por
enquanto, não passou do terreno da ideologia”. 794 As iniciativas particulares, no entanto,
reforça, eram representadas, pela ação do médico James Fanstone em Anápolis (com a
construção do ambulatório que havia sido entregue à Conferência São Vicente de Paulo); pela
edificação de um Ambulatório e leprosário por Helena Bernard em Catalão e pelo ambulatório
e farmácia para a medicação de leprosos, criada na Ilha do Bananal (por Macyntire e a
doutora Rettie).795 Em suma, ação privada cristã.
Concluindo e dando significado para todo o seu discurso, o autor informa em seu
texto a chegada próxima de um enviado especial do Ministério de Educação para “estudar a
fundação e a localização do leprosário”. Segundo seu relato, ele teria tido acesso a essa
informação por meio de conversa informal com o governador, o que demonstra posição
privilegiada em relação ao tema. Eliel representava, regionalmente, a defesa de uma solução
consensual, onde os interesses gerais eram atendidos. Com um modelo descentralizado, as
verbas federais poderiam ser investidas tanto na construção de um leprosário modelo quanto
na melhoria das condições daqueles já existentes que haviam sido construídos com verba
particular e que precisavam de auxílio financeiro do Estado para continuarem existindo.
Assim sendo, tinha ele autoridade para criticar o interesse do governador de construir apenas
um leprosário central, porque considerava impraticável, no que concerne às leis profiláticas de
combate à lepra. Era o último instrumento que dispunha contra os fatos que proximamente se
estabeleceriam: a institucionalização e centralização política e médica da lepra em Goiás a
partir de um corpo médico fortemente atrelado ao Estado. Esse grupo expõe seu
posicionamento por meio das revistas médicas e baliza os esforços para implantação de um
controle do espaço, dos corpos e dos comportamentos no que se liga à saúde. Além do que era
uma oportunidade estratégica de relacionar o programa de profilaxia da lepra, especialmente a
construção do leprosário com o projeto de estabelecimento da nova capital estadual; o
governo federal e seu modo de atuação com o estadual; fazendo ressoar nos discursos de
Pedro Ludovico Teixeira os temas e ideias concernentes a Getúlio Vargas. Por fim, o
794
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leprosário modelo ou cidade leprosário na sua estrutura urbanística e arquitetônica, no seu
zoneamento e no seu ideal utópico de constituição de novos hábitos refletia a mesma imagem
que se produzia acerca de Goiânia.
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Capítulo 3
COLÔNIA SANTA MARTA: DISCURSO MÉDICO E CENTRALIZAÇÃO DA
POLÍTICA SANITÁRIA (1937-1962)

No fim do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, o que se
compreendia por morfeia, uma doença cujos atingidos amontoados no espaço urbano
contaminava a atmosfera com seus miasmas, havia se transformado. Então, a microbiologia
havia expandido o campo do conhecimento, e por meio da bacteriologia definia-se a lepra
como doença infectocontagiosa, localizando no corpo do doente o perigo da sua transmissão.
O contágio, esse novo conceito médico, fundamentava as ações políticas no sentido de
construir estabelecimentos específicos para isolamento dos doentes, as novas normas
regulamentavam as relações sociais e definiam as intervenções necessárias, tanto no corpo
quanto no espaço para impedir o avanço daquele mal.
Em Goiás, tal pensamento médico se constitui por meio dos discursos de médicoviajantes sobre a região e através do debate estabelecido na revista A Informação Goyana e
dos jornais locais. Ele se populariza por meio das ações filantrópicas em prol da campanha de
edificação do leprosário da capital (Goiás) e do jogo político no qual estava inserido. Nesse
processo

discursivo

de

produção

da

doença,

compõe-se

também

o

doente

e,

consequentemente, se estabelece localmente um conjunto formado por três entidades de
assistência. No entanto, inserida no jogo político regional de implantação de uma capital
estadual fundada nos padrões de sanitarismo e higiene, bem como na ânsia de abrigar a capital
federal, na relação que se estabelece entre o governo local e nacional (Pedro Ludovico seria
para Goiás o que Getúlio Vargas o era para o Brasil) implementa-se, a partir de 1937, um
processo de centralização da política antileprótica a partir do Estado e a construção de outro
modelo de instituição médica o hospital-colônia.
O debate sobre saúde em Goiás, de 1937 a 1962, ultrapassa o campo de
interferência no corpo do indivíduo e alcança a arena de intervenção sobre o espaço e a
sociedade. A composição de uma rede de poder em torno da lepra e, em consequência, a
publicação de um enunciado médico sobre a doença e o seu cuidado, divulgado pelas revistas
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médicas regionais, é o elemento central desta análise. 796 Trata-se aqui não simplesmente de
pensar a emergência da enfermidade, mas de localizá-la imersa no discurso histórico de
construção da nova capital do estado; na criação de instituições novas (leprosário, preventório
e dispensários) e na constituição de uma coletividade: os internos dos leprosários
(positivamente identificados pela adesão ao projeto sanitário).
É nesse contexto que se insere o Plano de Controle da Lepra em Goiás. As
narrativas médicas tomam uma nova temporalidade. Na eloquência dos discursos, os médicos
exortam as pessoas a pensarem a comodidade e a necessidade das ações tomadas, analisam o
presente como o momento das realizações, de humanização no cuidado do leproso, de
integração do indivíduo no espaço para ele construído. Para a sociedade indicava-se no
leproso “a imagem do contato a ser cortado”

797

isolando-o. O modelo arquitetônico,

urbanístico e médico do leprosário cidade, enquanto microcosmo, definia um plano de
organização disciplinar. A construção de Goiânia e da Colônia Santa Marta, enquanto partes
de um mesmo projeto, arquitetava o ideal utópico de elaboração de novos hábitos higiênico e
sanitário.

3.1 A Centralização da Política Antileprótica: Projeto e Expectativa
Mais que os historiadores, são os sociólogos da enfermagem que se interessam
pela história da lepra em Goiás. Em seus estudos, explicam que as condições de compreensão
da doença estão diretamente ligadas à história das Instituições (Colônia Santa Marta e
Preventório Afrânio de Azevedo), do desenvolvimento de políticas para os leprosos, da
atenção oferecida aos internos, da legislação ou da atenção médica ou mesmo da existência de
preconceito ou estigma. 798 As políticas de atenção à enfermidade e o preconceito que
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comumente relacionamos aos doentes atingiram uma camada considerável da população
sadia, aquela subordinada ao regimento de isolamento, como os filhos de leprosos internados
nos preventórios, 799 quanto os comunicantes, constantemente observados, em virtude da
proximidade com a doença. E, ainda na linha da sociologia da enfermagem, apresenta-se o
fenômeno do abandono da medicação pelo desconhecimento da patologia, pelo medo
construído e pelo descaso com o tratamento, por isso a indicação de um processo educativo
amplo 800 no que concerne ao conhecimento da doença. Daí a importância de um estudo
histórico da questão.
Em Goiás, desde o fim da década de 1920, se assiste a uma reorganização do
modelo de ação política em relação à saúde pública, para o qual o saneamento torna-se
palavra de ordem. A construção de uma legislação e de mecanismos de controle médico são
elementos fundamentais junto ao processo de medicalização da sociedade e de organização do
espaço público subordinado ao saber médico. Com a construção das instituições responsáveis
pelo cuidado da lepra – Hospital Colônia Santa Marta, os dispensários de Rio Verde e
Goiânia, e o Preventório Afrânio de Azevedo, para o isolamento do doente, fiscalização e
controle do contágio, e cuidado e assistência aos filhos sadios dos internados –, organizam-se
o corpo e o discurso médico regional sobre a doença e o seu cuidado: em termos gerais, a
construção de uma rede de poder em torno da lepra. No entanto, a análise do cotidiano da
instituição, dos limites de implantação da política isolacionista, somada à insuficiência
financeira, material e técnica do estado, permite-nos questionar sobre o sucesso da prática
médica, o alcance do enunciado médico e a reação dos doentes aos mecanismos de
subordinação a que eram submetidos. No que concerne à política antileprótica, impõe-se um
novo modo de pensar a saúde, onde o discurso e a prática medicalizada estabelecem o
processo de institucionalização da saúde pública.801
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A lepra, nesse período, transforma-se em objeto de preocupação médica e de saúde
pública. A Reforma Sanitária apresentada por Oswaldo Cruz, no comando da Diretoria-Geral
da Saúde Pública, passa a indicar o encaminhamento das ações para o tratamento da questão
pelo Estado. É com base nessa perspectiva que, a partir de 1920, observa-se a construção de
mecanismo de imposição do poder médico em relação aos doentes. Propõe-se o isolamento
sob a notificação compulsória, diretamente relacionado com a construção de amparo legal
para a atividade de regulamentação da família, do domicílio, da alimentação etc. O processo
de construção de instituições para atenção aos doentes de lepra se impõe por meio do saber,
de um tipo de poder sobre o corpo e sobre o espaço, normalizando e disciplinando os hábitos
e comportamentos, e tem como característica uma estreita ligação com o Estado.
No Brasil, um novo modelo de nosopolítica sugere a interferência do Estado em
relação ao espaço e sua população. A aliança entre política e pedagogia médica pode ser
observada no início do século XX, mas é na política nacionalista de Getúlio Vargas, após
1930, que ela se fortalece. Nesse momento, o Estado apresenta um programa político de
integração do indivíduo à política. Acreditava-se que, para a construção da nação brasileira,
era antes necessário reconstruir as microcélulas formadoras dessa, ou seja, os corpos. Dentro
dessa estratégia médico-política, se fortalecem as discussões em torno do isolamento do
doente e sobre as condições de tratamento da doença. Um exemplo disso é o grande número
de encontros, revistas criadas para debaterem o tema, bem como a construção de um Plano de
Controle da Lepra pelo Ministério da Saúde. As bases desse plano são a construção dos
hospitais colônias, dos dispensários e dos preventórios, o afastamento obrigatório dos doentes
do espaço público e do convívio com os sadios, e a observação dos que estavam em situação
de risco de contágio.
O debate sobre saúde em Goiás nas décadas de 1930 a 1950 e a preocupação com
o esquadrinhamento e a higiene do espaço têm seu exemplo mais clássico no projeto de
construção da nova capital. A interferência no corpo e na sociedade pode ser indicada pela
prática e discurso higienista e eugenista que toma uma conotação de nacionalismo, daí a
inserção do sertão no projeto nacional por meio da corporificação do Estado. A compreensão
da nação dá-se organicamente, instaurando uma relação de identificação entre o indivíduo e o
desenvolvimento nacional. 802 Nesse sentido, as transformações sociais são decorrências dessa
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intervenção no corpo do cidadão. Essa prática política representava a modernização do estado,
que se dava a partir do reconhecimento dos males e do ataque a eles. Em Goiás, o ataque aos
males endêmicos, o controle do indivíduo pelo poder médico, a educação sanitária e a
higienização do espaço público eram fundamentais, haja vista que nos discursos afirmava-se
que o processo de desenvolvimento do capitalismo e a urbanização da região dependiam da
melhoria do corpo do trabalhador e consequente incentivo à produção. Como Goiás se inseria
como periferia no plano de desenvolvimento econômico nacional, deveria dar resposta
satisfatória a esse problema sanitário.
No Brasil, a preocupação inicial com a saúde pública não esteve tão distanciada do
período de surgimento na Europa. No final do século XIX já se podia observar nos grandes
centros (Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro) o surgimento de lideranças voltadas para a
questão da saúde pública. Eram especialmente cientistas e técnicos formados na Europa e que,
impregnados pelas ideias em voga naquele espaço, voltavam ao país demonstrando uma
preocupação em desenvolver projetos sanitários direcionados especialmente para a população
pobre. Mas será o século XX o momento de desenvolvimento das principais ideias que
direcionaram as políticas públicas de saúde no país. Isso decorreu de eventos tais como a
obrigatoriedade da vacina, 803 a reestruturação do centro do Rio de Janeiro pelo prefeito
Pereira Passos, as campanhas contra a febre amarela em São Paulo.
Assim podemos identificar o século XX como o momento de desenvolvimento de
um saber e prática sanitária, 804 somada ao capitalismo e ao interesse pelo corpo; entendimento
este não só voltado para as questões sanitárias urbanas mas também preocupadas com as
epidemias rurais, já que nas primeiras décadas do século XX grande parte da população
brasileira estava radicada no campo.805 No seu primeiro momento, a saúde pública no Brasil
baseou-se em dois eixos de desenvolvimento: um preocupado com a higiene e outro voltado
para as práticas eugênicas.
O grupo de defesa da higiene empreendeu pesquisas e desenvolveu projetos com o
objetivo de reestruturar os espaços de convivência pública, tornando-os mais salubres,
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destruindo espaços considerados de risco para a saúde da população em geral e especialmente
das classes altas, como a destruição de cortiços, organização de campanhas de vacinação
compulsória e construção de ruas largas e hospitais. 806 No entanto, essas práticas geraram
choques entre as elites políticas e grupos especialmente formados por trabalhadores. Isso
porque se caracterizam por serem segregadores dos grupos de menor poder aquisitivo
considerados os elementos disseminadores das doenças. Essas políticas estiveram sempre
impregnadas de uma máxima que ligava diretamente a doença à pobreza.
No caso das políticas eugênicas, a preocupação com a imigração, considerada
positiva, é um bom exemplo. Acreditavam os teóricos que, incentivando a vinda para o país
de imigrantes de pele branca e boa compleição física, incentivariam a miscigenação que,
consequentemente,

proporcionaria

uma

melhoria

no

tipo

de

homem

brasileiro

caracteristicamente visto como fraco e doente. Além dessa prática, institui-se o exame de
núpcias, que poderia indicar os casamentos considerados positivos e negativos, o que evitaria
a procriação daqueles "tipos" considerados indesejados, ou mesmo impediria a reprodução de
pessoas com doenças congênitas. A produção de um tipo identificador do homem brasileiro,
mas que negasse o que era até aquele momento, era o objetivo proposto pelas políticas
eugênicas. Muitos médicos buscaram, com base nesses pressupostos, relacionar saúde/doença
e raça.807
É importante salientar a publicação de periódicos criados neste período, em que o
tema principal era o cuidado com a saúde, ou em outras palavras o problema das doenças
localmente e a discussão de como eliminá-las. Em Goiás, as revistas Educação e Saúde e
Arquivos de Saúde Pública, e outros jornais, dedicavam parte de seu espaço à propaganda de
novos hábitos higiênicos, cuidados para prevenção de doenças contagiosas, novas receitas
para cura de doenças diversas, divulgação de novos estudos etc. No caso da lepra, são bons
exemplos a Revista Brasileira de Leprologia e Arquivos Mineiros de Leprologia, com
circulação nacional.
Assim sendo, podemos observar que o período inicial de organização da saúde
pública no Brasil esteve envolto em questões éticas e também identitárias de formação do ser
brasileiro. Soma-se a inexistência de um aparato técnico e de pessoal capaz de estruturar o
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atendimento à população nos problemas de saúde, tendo em vista o grande número de doentes
e o pequeno número do contingente médico formado e disposto a medicar especialmente nas
regiões mais pobres do país e mais afastadas dos centros urbanos, como exemplo o estado de
Goiás.808
A criação do Ministério da Educação e Saúde neste período talvez seja sintomática da
preocupação do governo federal com os problemas médicos nacionais. 809 À preocupação do
Estado, soma-se o envolvimento privado por meio de ações voltadas para a pesquisa e para o
cuidado com a saúde, 810 além das viagens científicas de pesquisadores da Fundação
Rockefeller, de estudiosos brasileiros ligados a Manguinhos, ou ainda trabalhos de divulgação
de medicamentos e hábitos higiênicos, como a revista dos medicamentos Biotônico Fontoura,
produzida por Monteiro Lobato.
Em Goiás, nas primeiras décadas do século XX, criaram-se legislações e projetos
políticos voltados para os problemas de saúde pública. Em 1931, em decorrência do processo
de reestruturação dos serviços, o governo estadual decide-se pela reorganização do Serviço de
Saúde Pública, que passa a denominar-se Diretoria de Higiene, ficando subordinada à
Secretaria de Segurança Pública. 811 Ainda no mesmo ano, no mês de junho, cria uma
legislação própria para a questão sanitária, o Regulamento de Saúde.812 Em 1937, constrói-se
o Hospital Santa Casa de Misericórdia da Sociedade São Vicente de Paulo (em Goiânia) que,
segundo Dalísia Doles, se caracteriza por marcar um novo momento no atendimento à saúde
da população goiana; de caráter religioso e gratuito, respondia às cobranças de uma população
sedenta por cuidados médicos.813 Na década de 1940, a construção da colônia Santa Marta,
voltada para o atendimento dos doentes, vem reforçar o caráter médico.
O discurso pela construção do leprosário que se inicia no final da década de 1930
estava fundado na moderna perspectiva da medicina que cobrava a aplicação no estado do
modelo sanitário de construção de hospitais para o isolamento. As narrativas apresentadas
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nesse período indicam uma perspectiva de futuro, por meio da cobrança pela organização do
serviço de atenção médica aos doentes. Nesses relatos, o hospital se justificava pela própria
doença, os dispensários pela necessidade de observação dos contatos e os preventórios pela
assistência aos filhos dos internos da colônia que ficavam sem o cuidado dos pais. Nesse
primeiro momento, os escritos permitem observar a construção de uma narrativa que, ao
constituir a política antileprótica, engendra a definição social da doença e a relação da
sociedade com ela e em que os recursos retóricos incitam a ação.
Ao chegar à década de 1940, desenvolvia-se uma discussão para se pensar, após a
visibilidade conquistada pela doença, o lugar do doente na sociedade. Cobrava-se no estado a
inauguração da colônia para abrigo dos leprosos, cuja construção havia se iniciado em 1937.
Exigia-se a partir de 1940 o estabelecimento de uma cidade saudável, podendo-se notar a
divulgação de discursos propagadores de um poder sobre o corpo, o espaço, a sociedade e
diretamente ligados ao problema da lepra.
Essas exigências direcionam o governo Pedro Ludovico Teixeira, que via no
projeto de integração nacional proposto pelo governo federal, no qual a construção de
leprosários era uma faceta, a possibilidade de desenvolvimento econômico regional e a
insinuação de uma resposta plausível a sua necessidade de estabilidade e fortalecimento
político. Juntavam-se expectativas econômicas e políticas às demandas de soluções para os
problemas sanitários, que naquela altura tinham se estabelecido no Brasil também como
problema sociocultural.
A lepra, em Goiás, passa a centralizar os interesses médico-políticos. Em outras
regiões, essa doença dividiu espaço com outras como tuberculose, sífilis e as doenças mentais.
A especificidade regional da história das doenças deve-se ao fato de que, dentre as
enfermidades, apenas a lepra mereceu verbas do governo federal em 1937; ainda que
anteriormente já havia merecido a atenção da filantropia, que havia fundado três leprosários
no estado.
Para as outras doenças, a intervenção médico-política ainda demoraria. O
isolamento dos doentes mentais mereceu a construção do Hospital Psiquiátrico Adauto
Botelho no final da década de 1950. Para sífilis, não houve construção de hospital específico.
Para a tuberculose, o Hospital Juscelino Kubitschek foi edificado na década de 1950. A
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doença de Chagas ganha visibilidade apenas com a construção da Faculdade de Medicina na
década de 1960 e a partir dos estudos ali desenvolvidos. 814
Em 12 de agosto de 1938, o Correio Oficial divulgava nota informando que o
governo do presidente Getúlio Vargas “vem cuidando carinhosamente de todos os problemas
nacionais, máxime daqueles que estão a exigir uma solução inadiável”. Nesse conjunto de
obstáculos ao desenvolvimento nacional “está o do combate ao mal de Hansen, em nosso país,
que vai, agora, ser encarado com grande persistência pelo governo”. Para tanto, publicava o
telegrama recebido do diretor do Departamento Nacional de Saúde, João de Barros Barreto,
onde assevera que da verba destinada ao “patriótico” trabalho de Combate à Lepra no Brasil,
“coube considerável importância ao Estado de Goiaz”, quinhentos e vinte seis contos. 815
Inserida no programa do Estado Novo, bem como indicada como parte integrante
da nova capital, a construção do prometido Leprosário de Goiânia alcançava assim uma
imagem maior do que um simples projeto de assistência médica aos leprosos goianos. Inseriase num projeto nacional de expansão da perspectiva nacionalista e sanitarista (fundada no
eugenismo e na higiene), e no quadro político local na expansão da abrangência do poder
médico, interposto na construção da nova capital, mas também na integração da região no
quadro sanitário e social da nação.
Representava a Marcha para o Oeste, política Varguista à qual Pedro Ludovico se
aliava como representante para Goiás. 816 Era a continuação da mudança, que tinha sido
personificada pelo governador e sacralizada por meio da constituição de um corpo de
expressão do poder político, da qual todos participavam, construindo uma cidade-capital e
todos os elementos a ela inerentes. O cérebro desse corpo político era, no entanto, Getúlio
Vargas, era do governo federal que despontavam todas as iniciativas, inclusive a da profilaxia
da lepra. Os discursos e toda a argumentação do governador do Estado reforçavam esses
pilares constituidores da nova capital.
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O governo estadual, em dezembro de 1938, divulga nota expondo uma reunião
para busca do entendimento entre a autoridade nacional para a política antileprótica, o
governo do estado e o representante do serviço sanitário estadual. Ali se discutem questões
voltadas para a arrecadação de verbas para dar prosseguimento à campanha de “Combate à
Lepra em Goiaz” e o estabelecimento de um projeto de formação do corpo médico goiano
para a participação efetiva na consecução do programa e efetivação do serviço no “Leprosário
de Goiânia”.
O acordo feito entre o Pedro Ludovico Teixeira, Barros de Barreto (diretor do
Departamento Nacional de Saúde) e Irani Ferreira (diretor do Serviço Sanitário do Estado)
propunha, entre os poderes, a divisão de tarefas. Assim, ao Interventor cabia:
[...] a instalação de dois pavilhões do “Leprosário de Goiânia”, a remoção, para este,
dos leprosos da “Ilha do Bananal”, e a construção de um outro “leprosário”, no
Sudoeste Goiano, provavelmente, em Jataí.
O diretor do Serviço Sanitário desenvolverá esforços para que os médicos do
interior, a partir de janeiro, promovam conferências, focalisando os aspectos mais
interessantes da luta contra a lepra no Brasil.
O dr. Barros Barreto vai entrar, também, em entendimento com a comissão que, na
antiga capital do Estado, tem em seu poder certa importância destinada à construção
de um preventório, a fim de que, com esse dinheiro, seja edificado, aqui, no
“Leprosário”, um pavilhão, que terá o nome de “Cidade de Goiaz”, como
contribuição de seu povo, generoso e bom, a uma das obras de maior significação
para nós, neste momento.817

Das tarefas do interventor, parece ter sido cumprida apenas a construção de dois
pavilhões.818 A transferência dos doentes da Ilha do Bananal precisou aguardar a década de
1940. Os pavilhões que foram construídos em 1937 e 1938 ficaram vazios aguardando sua
população, o que pode ser observado por uma fotografia datada de 1940.
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Ilustração 6: Vista Parcial da Colônia Santa Marta.
Fonte: Revista de Educação e Saúde, n. 29/30, ago.-set. 1946 p. 55.

Em 1940, já haviam sido construídos nove pavilhões, três grupos de casas
geminadas para doentes, um grupo de sete casas geminadas para funcionários, pavilhão de
serviços médicos com enfermaria, cozinha e refeitório, lavanderia, pavilhão de administração,
residência do médico, residência do administrador e serviços gerais, um pavilhão de
observação, e serviços extraordinários nos pavilhões já construídos. 819
Em Goiás, o isolamento havia se constituído como realidade a partir da construção
dos leprosários por parte das ações filantrópicas, no entanto, o próprio discurso por eles
empreendido indicava a necessidade de uma maior estrutura de acomodação dos doentes.
Ademais, com a construção da nova capital do estado e a indicação de verba federal para
edificação de um leprosário moderno em 1937, ativava-se na população a ânsia por resposta
em relação aos doentes. No entanto, a demora na finalização das obras incitava questões, tais
como as recebidas pelo médico do posto de higiene da cidade de Goiás:
Qual seria então a medida que deveria tomar como medico do posto contra os
leprosos aos residentes?
Deveria mandar prende-los? Seria melhor adverti-los e proibi-lhes de sair à rua? Ou
ordenar um policial para dar guarda à porta de sua residência?
[...]
Que adiantaria uma proibição cabal aos leprosos de sair à rua? E os infratores
merecem algum castigo?
Qual?
[...]
Então é um problema insolúvel em Goiaz?820
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Todas as questões que são expressas resultam de uma forte estratégia médicopolítica de construção da lepra como problema premente no estado. O exagero dos números
de doentes, dos riscos, da insalubridade regional, expressos nos discursos construtores da
doença, havia gerado uma aura de medo incontestável. A pergunta que os médicos deviam
responder em suas falas era a seguinte: por que e como isolar? Isolava-se porque, em um
primeiro momento, esse era o modelo de tratamento convencionado internacionalmente. 821 No
Brasil, a política de isolamento se explicava ainda por vários outros motivos: o número de
atingidos pelo mal; a necessidade de imposição de uma política de saneamento nacional, que
representava parte significativa do plano de integração e construção da nação; o
fortalecimento do corpo médico, que definia os rumos políticos da nação; a cobrança da
sociedade em razão do medo e repulsa estabelecidos em relação à doença. Em Goiás, a
resposta de Hélio de Loyola reforça o preconceito já constituído em relação ao doente e o
temor da doença, pois eram os elementos fundamentadores da ação do isolamento. Nesse
sentido, afirma a doença materializada no corpo e o receio expresso no modelo de conduta
ligada ao doente. Justifica o comportamento tanto de medo quanto de violência em relação ao
enfermo afirmando:
Não acho injustificável tanta repulsa, pois o mal de Hansen é caracteristicamente
asqueroso, faz mesmo mal a quem dele se aproxima.
[...]
Que deverá passar no seu cérebro [do leproso]?
Para ele só existe um consolo: que sua moléstia seja difundida, pois estará assim em
igualdade de condições ou sofrimentos com um numero maior da nossa sociedade. É
o espírito de vingança do leproso.822

Se tal procedimento levava a população a se posicionar e cobrar a solução para o
problema, a resposta do poder médico político reafirma a importância da centralização das
ações antilepróticas e sua fundamentação científica desconsidera a assistência prestada por
associações filantrópicas (insinuando sua ineficiência) e insiste na necessidade de oferta de
conforto aos doentes e não o seu aprisionamento:
Nossa cadeia pública não é, como todas as homônimas, destinada a acolher os
doentes de moléstia infecto-contagiosa.
Seria o maior e mais chocante ferimento às leis do nosso serviço de profilaxia. [...]
Temos o ultimo caso. Já houve, algum dia, no mundo uma medida tão rigorosa e
ridícula por parte da Saúde Pública como: colocar policiais às portas de tantos e
tantos doentes de moléstia infecto-contagiosa, principalmente como a lepra, que é de
evolução lenta, crônica e mesmo, perdoem meu pessimismo incurável?
Então é um problema insolúvel em Goiaz?
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Não! Dispomos somente de um recurso que é eficiente, lógico, assentado sobre
bases científicas e que pode proporcionar algum conforto aos doentes e afasta-los de
nossa sociedade como de suas ideas tenebrosas – É O LEPROSÁRIO. 823

Em Goiás, os motivos para a prática do isolamento refletem a política nacional,
somados a um projeto político-regional. Tal projeto buscava desvencilhar-se das ações
anteriormente empreendidas, aquelas do campo da filantropia, mas absorvendo-as como a
origem de um projeto estatal.
O tempo gasto na materialização daquela obra no estado (1937 a 1943), incitava
questionamentos por parte da população. Hélio de Loyola justificava também a inação dos
órgãos sanitários diante do medo que já havia se constituído em relação ao risco de contágio
fruto de todo um trabalho de divulgação da lepra anteriormente empreendido. Assim, a
definição da solução do problema era apresentada como parte constituinte do projeto de
construção de uma cidade. O gerúndio reforçava o amálgama que se constituía no que
concerne a mudança do poder político, construção da nova capital, estabelecimento de
práticas sanitárias e oferta de assistência aos doentes. Eram todas ações que “estavam sendo
caprichosamente” construídas. Exigia, portanto, tempo para finalização, era preciso aguardar
“mais um pouco”, sem precipitação. Daí a afirmação de Helio de Loyola, sobre “a lepra em
Goyaz”:
Isto está sendo caprichosamente construído pelo governador de nosso Estado,
medico também e conhecedor do problema da lepra no estado que dirige, em
Goiânia. Tal leprosário obedecerá às mais rigorosas medidas higiênicas,
arquiteturais e terá uma capacidade aproximada para mil e quinhentos doentes. [...]
Portanto, não devemos ser tão precipitados. Aguardemos mais um pouco, pois
teremos brevemente nosso leprosário. Depois disto, sim.
Serei o primeiro a tomar as providências necessárias, pois não desconheço a
profilaxia das moléstias infecto-contagiosas [...].824

O Estado, por meio da constituição do chamado tripé de ataque à endemia –
leprosário, dispensário e preventório – caracterizava a política médico-estatal como
benfeitora, que assiste aos enfermos lhes proporcionando o cuidado do corpo, da alma e o
resguardo da moral. No aspecto social essa política representava a proteção da população
sadia, a reorganização do espaço urbano e a imposição da segregação na afirmação do medo e
da conveniência da discriminação. Na intolerância à presença dos doentes ao lado dos sãos se
situa a justificação do isolamento, apresentado como proteção do doente contra os “vexames

823
824

LOYOLA, Hélio de, op. cit., 1939, p. 1, grifo do autor.
Idem. ibidem.

233

morais” que a doença poderia infringir. Dr. Sebastião de Brito, diretor do Serviço de
Profilaxia da Lepra em Goiás, define a postura médica e social sobre a enfermidade, em 1946:
[...] contra a lepra existem arraigados no espírito de nosso povo os mais viciosos
preconceitos, difíceis de serem modificados. [...]
Assim, creou o Serviço Nacional de Lepra que superintende os serviços de
profilaxia da lepra subordinados aos Departamentos de Saúde dos Estados. Estes,
por sua vez, se compõem, tecnicamente, de três elementos básicos: o dispensário, o
preventório e colônia hospital. [...]
As Colônias hoje são estabelecimentos onde os doentes recebem toda a atenção e
conforto que o seu estado de saúde exige, sem vexames morais que lhes costuma
acarretar essa enfermidade tão repugnante.
Os leprosários em nossos dias são verdadeiras cidadezinhas.
O sistema de isolamento é extremamente humanitário e toda a administração do
Serviço se empenha em proporcionar ao colono a mais rigorosa assistência tanto
médica, religiosa como moral.825

No discurso, se apresentam os elementos explicadores em relação à política
médica. A doença justifica a qualificação do trabalho de médicos e administradores da
política antileprótica, velada na indicação dos órgãos públicos, como sujeitos salvadores.
Como afirma Beatriz Olinto, “a doença é tecida como uma matéria que qualifica apenas quem
sobre ela versa, legisla, medica ou benfazeja, nunca sobre quem dela sofre”. 826 Em 1944, o
médico Heráclides Cesar de Souza Araujo ao comentar uma fotografia, mostra uma das
formas como tal prática se processava no cotidiano:
da esquerda para a direita, drs. ALDEMAR CAMARA, Director de Saúde Pública;
MARIO PURRI, director da Colônia; ORESTES DINIZ, diretor do Serviço de
Profilaxia da Lepra de Minas Gerais; RODOVALHO DOMINICI, recenceador do
Serviço Nacional de Lepra; NIX FERREIRA, médico do Instituto Oswaldo Cruz, e
827
dois empregados do estabelecimento.

A imagem é relativa a um grupo de médicos e funcionários na Colônia Santa
Marta. Nela cita-se, em maiúsculas, o nome dos cinco médicos responsáveis por toda a
estrutura da política antileprótica e dois funcionários em letras minúsculas. Um deles mesmo
não sendo denominado aparece na imagem alinhado aos demais, o segundo deveria fazer
parte do quadro dos doentes empregados nas atividades internas. Ele se situa, no canto direito
posterior, distanciado do conjunto, e diferentemente trajado.
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Ilustração 7: Médicos e Funcionários da Colônia Santa Marta.828
Fonte: SOUZA ARAÚJO, Heráclides César de, op. cit., 1948, p. 378.

E mesmo que aparecessem por vezes discursos dissonantes, eles são silenciados
pela fala do poder e do saber. Em Cachoeira, em 1938, a ação do subprefeito municipal, no
“sentido de sanear o lugar”, contra duas leprosas teria atraído a reação da população. O
subprefeito assim se refere ao fato:
[...] dos córregos que circundam esta Povoação, e regos que atravessam ruas cujas
aguas eram servidas por duas leprosas e as mesmas (aguas) atravessam os quintais
de 18 casas, isto de uma, a da outra 8 apenas. E tendo eu, tomado a serio este
inconveniente da população e mesmo assim sendo reprovado pela maioria, é motivo
então, que passo as mãos de v. excia a resolver o referido caso.829

O discurso médico-político que reafirmava o isolamento gerava, por vezes, reações
agressivas contra aqueles que sofriam a doença. As vozes contrárias a essa violência não são
ouvidas, pois que elas são desqualificadas perante o poder e saber médico vigente.
Para as autoridades sanitárias de Goiás, o Leprosário de Goiânia se apresentava
como a maior iniciativa do governo do estado em parceria com o governo federal, significava
a valorização do processo de civilização. Para a obra, a propaganda pública estadual não
poupava superlativos: gigantesca, magnífica... a maior obra do Estado. Era na capital a
828
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iniciativa “de maior repercussão no mundo civilizado, a de maior valor social no setor do
amparo aos infelizes”.
O leprosário vai ser uma cidade moderna, catita, asseiada, com os necessários
requisitos de higiene e de conforto. Nela os reclusos se sentirão perfeitamente bem e
amparados, rodeados de pomares e jardins, que amenizarão seus sofrimentos e
desgostos.
É uma obra que empolga especialmente àqueles que se interessam pela eugenia, pelo
combate à lepra, pela realização da verdadeira solidariedade humana e social e
aplaudem calorosamente iniciativas desse vulto como obras que imortalizam seus
autores.830

O leprosário, como monumento, tinha o poder de imortalizar os seus construtores,
cujos nomes ficariam gravados tanto em suas placas inaugurais quanto em sua história, no
entanto, quanto aos doentes, as denominações não cabem, suas identidades particulares são
esquecidas, abandonadas, e definidos apenas como “reclusos”. O leprosário é o espaço que
ameniza as dores e “desgostos” dos doentes e “empolga” aqueles outros interessados na
“eugenia”, no “combate à lepra” e na “solidariedade humana”.
Naquele ano de 1939, dois pavilhões, ou seja, dez por cento dos vinte da planta
inicial, já estavam quase prontos. Em seus seis anos de edificação, o leprosário como
promessa exigiu paciência da população e um rico arsenal de propaganda. 831 Contradição aos
superlativos discursivamente relacionados ao trabalho do interventor, que “se adiantava aos
acontecimentos”, perfazendo da “questão da higiene, um verdadeiro apostolado”, se mostrava
preocupado com a defesa sanitária da zona rural, e quanto à lepra fazia “raiar precocemente
um dia esplêndido de esperança e de fé para os enfermos do mal calamitoso que invadira
alguns dos mais ricos e promissores rincões da nossa terra”.832 Diante da força do isolamento
construída nos discurso e da necessidade de sua materialização no leprosário, constituíam-se
imagens e metáforas que explicavam tanto a demora quanto a importância daquele projeto.
830

O leprosário de Goiânia – profilaxia necessária – fundação de dispensários em todos os municípios. Correio
Oficial. AHEGo. Coleção, n. 223, jan.- dez. 1939. Goiânia, 16 ago. 1939.
831
Segundo o Serviço Nacional de Lepra, as obras seguiram o seguinte ritmo: em 1937 foram construídos dois
pavilhões para doentes, somados em 1938 a mais dois pavilhões para 26 doentes cada, três grupos de casas
geminadas para doentes, um grupo de casas geminadas para funcionários, pavilhão de serviços médicos com
enfermaria, cozinha e refeitório, lavanderia, pavilhão de administração, residência do médico, residência do
administrador e serviços gerais; em 1940 mais cinco pavilhões para vinte e oito pacientes cada, um pavilhão de
observação, seis grupos de casas geminadas para oito doentes cada, um grupo de casas geminadas para pessoal
sadio, serviços gerais, água, esgoto e luz e serviços extraordinários nos pavilhões já construídos; em 1941 foram
realizados o pavilhão de expurgo e vestiário, a residência para funcionário, serviços gerais e ampliação da rede
de água, para finalmente em 1942 se estabelecerem a rede de abastecimento de água, construção de duas fossas,
estação de tratamento, instalações elétricas e conservação dos prédios já existentes. Colônia Santa Marta,
Boletim de Lepra, Serviço Nacional de Lepra (Ministério da Educação e Saúde), 1943, p. 230.
832
O Leprosário de Goiânia – Profilaxia Necessária – Fundação de Dispensários em Todos os Municípios.
Correio Oficial, AHEGo Col. n. 223, jan.-dez. 1939. Goiânia, 16 ago. 1939.

236

A obra em construção significava uma “aurora promissora para a defesa da raça
seriamente ameaçada pelo espectro do mal de Hansen”. Mereciam, portanto, críticas os
municípios que não reconheciam sua função na luta contra a doença, sendo o doente,
submisso, definido como “mártir anônimo e silencioso”. 833 A sociedade deveria expressar seu
interesse na coadjuvação daquela arte, pois os leprosos, ao notar a indiferença e desinteresse
público pela sua situação, poderiam revoltar-se e assim se apresentarem como “desejosos de
passar a outrem sua doença”.

834

No discurso, o doente que não aceitava o isolamento

justificava a necessidade do leprosário por sua insubmissão e agressividade, o submisso
exemplificava pelo seu isolamento a humanidade da ação médico-política. Tudo isso permitia
ao Serviço Sanitário do Estado apresentar a obra como um verdadeiro Éden:
Uma aurora promissora para a defesa da raça, seriamente ameaçada pelo espectro do
mal de Hansen, clareou para Goiaz, com a cooperação do grande brasileiro dr.
Getúlio Vargas que atendeu ao apelo do seu discípulo dileto e maior, num trabalho
humanitário, e fecundo, pela felicidade do povo sertanejo. 835

Pedro Ludovico, o “discípulo dileto e maior” do líder da nação, em sua obra de
construção do Leprosário de Goiânia, assumia juntamente com Getúlio Vargas a tarefa
salvadora da raça ameaçada pela doença, encabeçava a tarefa humanitária de integração da
região e de reabilitação do povo, encaminhando-o assim para o destino de felicidade. 836
Não era possível expressar diretamente o tamanho, a magnitude da obra, apenas
uma ideia do que ela era. Na Colônia “haverá um hospital magnificamente aparelhado para o
tratamento dos doentes, preventórios e créches”, ainda “diversões, campos de esporte, e tudo
que possa amenizar a vida e tornar menos dura a sorte dos doentes”. 837 Ou seja, um espaço
fisicamente separado da sociedade maior e que encerrava em seus muros um grupo de
indivíduos oficialmente observados e comportamentalmente instruídos. O isolamento sob o
qual se encerravam condicionava o aprendizado, por meio do poder disciplinar, a coletividade
seria capacitada, para a recriação de seus hábitos. 838
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Além do valor humanitário da obra, era preciso que se considerasse seu valor
econômico, pois que a doença afastava os investimentos e a possibilidade de progresso. A
lepra foi construída em Goiás na relação direta com a construção da região que objetiva o
desenvolvimento econômico, a mudança (agora materializada na nova capital do estado), na
modernização especializada em sua arquitetura e no poder médico de repressão daquele mal.
Constituía-se em realidade um projeto “por meio da cooperação de todos”, mas encabeçada
pelo líder do estado, na construção da nação:839
Nós que consideramos este o problema sanitário o mais grave do Brasil, que vimos o
crescendo apavorante das estatísticas considerando o mal reinante na zona rural com
fator de descrédito, causa de desvalorização de terras e de zonas, índice de incultura,
manifestação de força negativa contra o progresso demográfico do Estado, estamos
no dever de dizer diariamente da responsabilidade que temos na repressão do mal de
Hansen, por meio da cooperação de todos. 840

Obra de tal importância exigia o pleno acordo de toda a sociedade. Para tanto, se
conclamavam a participação e o apoio geral. Dos municípios se esperava a compreensão em
forma de verbas para a assistência social, a fundação de dispensários antileprosos, o
recenseamento de doentes, a anotação dos comunicantes e a ação como polícia sanitária por
meio da observação da coletividade para descoberta de novos doentes, elementos necessários
para tecer avaliações coerentes sobre o verdadeiro estado do problema e ainda orientar novas
medidas sanitárias. O controle da doença era uma competência geral, o que alargava a
capacidade de atuação dos mecanismos e estratégias de controle sobre a população doente e
do poder médico sobre toda a sociedade.
O doente se transformaria em fator positivo, não transmitindo a doença, no caso
de participação constante de toda a sociedade no trabalho de polícia médica, de caridade e de
filantropia na ação profilática. Em outras palavras, sujeitando-se ao controle médico social.
Contra esse mal, há presentemente, toda possibilidade de cura, porém, em regime
hospitalar; e, como ilustre médico que é, coube ao venerando dirigente do Estado
encaminhar a uma solução feliz, ao angustioso caso goiano, vendo que não é mais
possível que continuemos de braços cruzados, extranhos inertes à propagação da
doença terrivelmente atuante no interior, que vem destruindo lares ditosos,
invalidando homens, desmoralizando energias latentes, anulando esforços,
mutilando e deformando, cobrindo rostos com máscaras inimitáveis.
Não e não. É um dever de todos a profilaxia do mal.
É de bom alvitre a fundação de sociedades filantrópicas que ajudem o trabalho dos
médicos na investigação de casos existentes de lepra.
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Desta maneira o técnico itinerante poderá resolver ou diagnosticar criteriosamente
todos os casos que se lhe apresentem, carecendo do apoio municipal e de instituições
de caridade para a sua autoridade seja recebida com toda atenção que merece. 841

A promessa de “toda a possibilidade de cura”, desde que “em regime hospitalar”,
em um momento em que o internamento era vista como “morte social”, expõe uma estratégia
de convencimento do doente por meio de falsas garantias. 842 Aposta-se na oferta de “uma
solução feliz” para o indivíduo doente, em contraposição à gama de elementos negativos que
a propagação da doença causaria. A sociedade como auxiliar ao trabalho médico-social
reforçava o caráter eugênico de uma campanha cujo propósito era fortalecer as condições de
transformação dos hábitos, civilização e fortalecimento das forças produtivas do país. Igreja,
escola, vizinhança, instituições caritativas eram agentes de indicação de doentes e de apoio
das ações profiláticas. As outras instâncias, no entanto, tinham a importante função de apoio à
“autoridade” de técnicos sanitários itinerantes.
A representação da importância que a construção da Colônia Santa Marta
alcançava nos discursos políticos se expressava na apresentação da obra como uma das
“Realizações do Governo Getúlio Vargas no Estado de Goiás”. Vargas se apresentava como o
personagem que, dando sentido à ideia republicana e federativa, encarava “com seriedade o
grande problema de assistência social, difícil de ser resolvido só com a intervenção dos
governos estaduais”. Assim, em “colaboração com o Interventor Pedro Ludovico Teixeira,
projetou a criação do Leprosário do Estado”. O objetivo era “dotar as Unidades menos
favorecidas financeiramente de estabelecimentos profiláticos”. 843
O valor político incrustado na obra de construção da Colônia Santa Marta era
inclusa na importância da construção da nova capital, ela era parte daquela obra que se
expunha como de cunho sanitário. Numa rede de ligação dos elementos diretamente
relacionados à política, naquele momento poderíamos afirmar que Goiânia incorporava a
Marcha para o Oeste; e localmente a Colônia congregava a ideia da cidade saudável e
espacialmente ordenada. Em sua vinda a Goiânia em 1940,
[acompanhado] pela sua comitiva e pelo Interventor Pedro Ludovico, o Presidente
Getúlio Vargas visita os principais pontos de Goiânia: Liceu Industrial – Quartel da
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Polícia Militar – Bairro de Campinas – Colônia de Santa Marta – Lago das Rosas –
Santa Casa de Misericórdia – Cine Teatro Goiânia – Piscina e Automóvel Clube de
Goiaz.844

Tal informação mostra a importância da construção da nova capital no programa
de ocupação do Oeste do país, trazendo pela primeira vez a autoridade máxima do executivo
nacional ao estado, e a importância das duas instituições médicas existentes, naquele
momento de apresentação da cidade – o Hospital de Misericórdia e a Colônia Santa Marta –,
como representação material do ideal sanitário que a cidade propagava. A preocupação da
autoridade federal, ao visitar as obras, se expressa e pode ser incluída no sentido geral desse
plano: a satisfação com o ritmo das obras e a possibilidade de sua ampliação absorvendo
também a proteção da população susceptível à lepra (os filhos de leprosos).
No Leprosário que o Governo Federal faz construir naquela Colônia, o Presidente
Vargas examina a planta geral e investiga das possibilidades da sua ampliação
futura. Confessa-se satisfeito com o desenvolver dos trabalhos, salientando a
necessidade da construção de um Preventório em anexo àquela organização.845

O jornalista Zecchi Abrahão, importante divulgador da imagem da capital, de sua
relação estreita com o processo de integração da região à nação e da personificação de Getúlio
Vargas e Pedro Ludovico como heróis de todo esse processo,846 afirmava, em 1941, que em
visita às obras de construção do Leprosário de Goiânia pôde observar o adiantamento da obra
e expõe suas impressões:
A referida obra, que vai amparada pelo Governo Federal, como adeantamento do
programa de assistência social que o Presidente Vargas está prestando ao País todo,
marcha em adeantado de construção, quase final. Já ali se levantam, técnica e
higienicamente harmonizados, treze pavilhões, primeiros da serie, com destino para
acomodar, em breve, o numero reduzido dos leprosos existentes no Estado de
Goiaz.847

Como promotor das potencialidades do estado, do projeto “modernizador” e dos
“resultados” dos já decorrentes onze anos de governo, o jornalista não podia fugir da
contradição entre a importância da obra e o “número reduzido de leprosos”. O atraso na
finalização da construção que havia sido iniciada em 1937 chamava a atenção pública e era
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preciso, portanto, justificar o tempo gasto. Além do que, discursivamente nota-se que as
mudanças no quadro político ocorridas com a Revolução pareciam “curar” todo e qualquer
problema anteriormente notado. Nesse sentido, seu entusiasmo, somado ao do médico e
político Ismerino Soares,848 é exposto no texto, em que afirma que o interesse da obra estava
escrito nos gestos e no entusiasmo com que assiste aos trabalhos, nos aponta, cada
por cada, aqueles já construídos, parcelados em sete casas geminadas, cinco
pavilhões para doentes, e outro para observações. Completa o conjunto serviço de
água, esgoto e eletricidade. O local onde se assenta a organização parelha-se em
condignidade com a significação do trabalho, apresentando assim condições gerais
apreciáveis. Topografia favorável a um ambiente puro e salubre. Água bastante,
conduzível a todas as dependências. Terra adaptável ao desenvolvimento de
atividades agrícolas, neste caso reservadas para os próprios asilados. O plano de
urbanização está prevendo todas as comodidades de que dispõem as cidades
comuns. O bem acabado das casas assegura aos leprosos condições de vida, que não
experimentariam talvez dentro da própria vida livre. Higiene, e conforto mesmo.
Aqui vai muito bem que atestemos os esforços que a administração sanitária do
Estado de Goiaz, pelo devotamento do Interventor Pedro Ludovico, empresta ao
Governo Federal, somando a essa obra comum de humanidade contigente de auxílio
e cooperação, e vigilando mais que nunca o problema leprologico, problema que
apresenta incógnitas sociais das mais difíceis de estabelecer.849

Reafirma o centro da instituição como espaço de construção do modelo de
civilidade. Nesse sentido a arquitetura impunha, no cotidiano, as referências comportamentais
e de espírito: intelectualidade, utilidade social, interesse pela prosperidade material por meio
do incentivo ao trabalho, cometimento moral, regeneração física. Tudo se enquadrava na
importância central daquele modelo de arquitetura médico-sanitária, justificando o demorado
desenvolvimento da obra. Inseria-se no projeto de educação higiênica a separação do
indivíduo do espaço coletivo. Era o espaço que dava incentivo à promiscuidade e à revolta,
em contradição ao sentido do primeiro que, insulando, incentivava a liberdade e a abnegação.
A lepra, mais que problema médico patológico, era da alçada da assistência social, pois
não basta se preste ao hanseniano assistência meramente material, quando sua vida
moral já vai extinta pela quase repugnância que aos demais humanos insira. Eis o
ponto maior. É a promiscuidade com pessoas sãs, que lhes avivam e lhes alimentam
sentimentos rebeldes de revolta e de inferioridade; a certeza triste de sua inutilidade
social; é o insulamento absoluto a que se acham condenados dentro mesmo da vida
coletiva; é a incapacidade para a vida conjugal; é a fobia da hereditariedade. O mais
humano trabalho de asistência proporá aos hansenianos sua reabilitação social, na
delimitação embora de uma colônia. Acordar-lhes-à o interesse pela prosperidade
material; elavar-lhes-à o nível intelectual, aproximando-os dos conhecimentos de
Higiene; prodigalizar-lhes-à conforto de modalidade espiritual; ativar-lhes-à o
sentimento de abnegação, pelo abraço sincero às crenças religiosas; lembrar-lhes-à
compensação de outra vida, que não seja a vida terrena; a possibilidade da
regeneração física.
848
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Enquanto o leproso viver essa liberdade, que é o mesmo aprisionamento dentro da
comunidade que o repudia; enquanto não lhe for reservada uma finalidade útil na
vida; enquanto se lhe não extinguir esse duplo sentimento de inferioridade; enquanto
não se evitarem contágios verificados à inconsciência de doentes e sãos promíscuos,
não teremos nunca logrado meia solução de um dos mais urgentes problemas do
Brasil.850

A Colônia dava resposta positiva ao problema da assistência social ao doente e ao
problema da assistência sanitária à população em geral, ao varrer o risco do contágio do
espaço público. A Colônia era o centro da política de profilaxia da doença. Assim, Zecchi
Abrahão e Ismerino Soares, ao divulgarem uma imagem positiva da obra, explicavam o atraso
na concretização da prática sanitária. Um discurso novo, defensor do isolamento dos doentes,
mas voltado para a importância da valorização do espaço público e para a propaganda política
da cidade e do poder político.
Em 30 de dezembro de 1942, o Correio Oficial divulga o orçamento do estado
para o exercício do ano seguinte. Nele há a indicação de verba no valor de Cr$ 300.000.00
(trezentos mil cruzeiros) para “inauguração e manutenção da Colônia Santa Marta”. Em 1943,
o Boletim do Serviço Nacional de Lepra divulgava em seu noticiário que já estava “em
funcionamento desde o dia 19 de abril, a Colônia Santa Marta, moderno leprosário construído
e instalado pela União, no estado de Goiaz”; contando naquela data com 120 internos e uma
capacidade para 400, mas com possibilidade de ampliação para acomodação de até mil
doentes. Com uma área de mil e duzentos hectares, oferecia terra agricultável, que
“proporcionará trabalho adequado e útil a muitos doentes internados, beneficiando-os
duplamente”.

3.2 A Construção da Colônia Santa Marta e o Isolacionismo
O leprosário é um microcosmo, “uma cidade moderna” elaborada com higiene e
conforto necessários àqueles que enfeavam o espaço urbano. Situada em uma área de 1.200
hectares, entre as cidades de Goiânia e Senador Canedo, com arquitetura médica segundo o
modelo do Leprosário de Carville,851 no estado da Louisiana nos Estados Unidos; enquanto
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que o estilo e urbanismo seguiam o modelo de cidades leprosários como proposto pelo
arquiteto Adelardo Soares Cauby. Era uma colônia Agrícola como estabelecido pela
Comissão de Profilaxia da Lepra e sua localização apregoava o objetivo de esquadrinhamento
do espaço urbano.
A obra de construção de uma colônia para leprosos no estado inclui-se no projeto
de construção de Goiânia. Ainda absorve os mesmos conteúdos discursivos, ao se pensar que
se construíam uma cidade dentro da cidade. A colônia era uma “cidade em miniatura”,
segundo os diversos discursos produzidos naquele momento. Ao passo que Goiânia era
elaborada para ser sinônimo de salubridade e de higiene; a Colônia Santa Marta era para
receber, dentro do espírito filantrópico e humanitário, parte daqueles que não cabiam no
projeto da capital. É dentro da realidade discursiva que construía a cidade capital, como
elemento de transformação, que se expressavam as respostas para o problema da lepra.
Em Goiás a construção da cidade-leprosário era fortemente carregada dos
elementos utópicos das cidades imaginadas, especialmente, porque criada como parte de uma.
As mesmas imagens construídas para Goiânia se repetem para a Colônia Santa Marta. As
temporalidades que Cristiano Arrais percebe para a construção de Goiânia parecem oferecer
as mesmas características explícitas na construção do Leprosário: inicialmente, “cidade
invisível”, porque apenas projeto; na sequência, a falta de recursos definia-a como
“impossível” e, mais tarde, sem a expressão dos seus habitantes, exprimia-se como “cidade
violada”, inundada por discursos maniqueístas que separam os de “dentro” e os de “fora” do
projeto, em um “momento de incertezas e repressão”. 852 Um microcosmo onde o poder
disciplinar agiria sobre e através dos corpos dos indivíduos. Uma pequena cidade-hospital
construída para localizar aqueles corpos em relação ao espaço e organizar a vida por meio da
regulamentação do tempo vivido em confinamento.853
A Colônia Santa Marta, desde a sua inauguração em 1943, encerrava em sua área
de 25 hectares uma considerável população que se assemelhava por uma condição, sui
generis, seu estado de saúde. Após a constatação da doença, esses indivíduos eram
compulsoriamente arrancados do seio de suas famílias e fechados dentro do hospital-colônia,
subordinavam-se a novas regras de subsistência. É importante considerar a importância e o
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peso contidos no fato de um indivíduo estar “contaminado” pela lepra. Essa característica
suplantava no tocante às reações a noções sociais básicas. O fato de ser leproso supera a
ligação com esse ou aquele grupo, independe da condição social influir na decisão de
internamento, que constituía na queda do status de toda a família e não simplesmente do
internado. A transferência para a vida institucionalizada não se faz por escolha; o
encaminhamento para a Colônia e o fechamento sob os seus muros deve-se a uma política
estatal de purificação dos espaços da cidade e de proteção dos sãos. O estabelecimento
distanciava oito quilômetros da capital em região despovoada,854 como pode ser observado no
mapa a seguir, e até a década de 1950 de difícil acesso, já que a Estação Colônia Santa Marta
foi construída nesse mesmo ano e a ponte sobre o Rio Meia Ponte, no local da Estação da
Estrada de Ferro, data de 1952.855

Ilustração 8: Mapa de Localização da Colônia Santa Marta
Fonte: www.estacoesferroviarias.com.br/efgoiaz/mapas/goiania.jpg. Data da construção: 1950.
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A tônica da orientação do isolamento está clara na dimensão inicial do
empreendimento: “a planta geral, elaborada pela orientação do Governo Federal, previu a
construção de cento e dois pavilhões, cada um com capacidade de hospitalizar vinte e oito
hansenianos”. 856 Fundado em conhecimentos técnico-científicos, segundo os moldes norteamericanos (Carville), a obra se inseria no plano de afirmação da civilização e de
fortalecimento econômico regional. Assim, no que concerne aos conhecimentos, havia sido
nomeada uma comissão para análise topográfica e climatológica do melhor local para a
localização, dos aspectos higiênicos, da urbanização, da arquitetura e possivelmente
ambientais pela “aproximação das matas”.
As edificações se distribuíram em finalidades próprias, todas vasadas de excelente
cunho arquitetônico; instalações especializadas aos misteres, dependências com
assistências médico-hospitalar; salas de operações; enfermarias e todas as
aparelhagens científicas.
Além das habitações propriamente coletivas, com dependência, residências
sistematicamente distribuídas, há uma série de habitações individuais, de preferência
destinadas às famílias de prole numerosa.857

O alarido gerado por aquela obra se fazia sentir com a primeira visita ao estado de
Getúlio Vargas, mas causava alvoroço também no interior. Uma visita de autoridades à cidade
de Goiás, naquele mesmo ano, traz para a cidade o clima de festa, mas adverte também para o
plano de ataque à enfermidade e incentiva o governo municipal a conclamar as autoridades do
Serviço Sanitário local no sentido de localizar e transferir para o Leprosário de Goiânia todos
os leprosos ali residentes. Atacava-se o leproso, já que ele era o único agente ou vetor da
infecção. 858 Assim se dirige o prefeito de Goiás ao chefe do posto de Higiene, Hélio de
Loiola:
Devendo chegar nesta cidade no próximo sábado, dia 2, o Sr. Dr. Mario Purri,
Diretor da Colônia Santa Marta, que aqui vem a nosso pedido, por ordem do Sr.
Interventor Federal, para promover a retirada desta cidade para aquela Colônia de
todos os hanseneanos aqui existentes, desejo merecer de V. Excia as providências
necessárias para se obter informes seguros sobre os doentes, seus nomes, endereços,
etc., afim de serem localizados.859
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Intensificava-se a busca aos doentes no estado, que seguramente deveriam
subordinar-se às exigentes regras de higiene pública estabelecidas. Em janeiro de 1944, um
ano após sua inauguração, a Colônia Santa Marta foi apresentada nas páginas da revista
Oeste. A revista, reconhecidamente divulgadora da modernidade em Goiás, mostrava naquele
texto uma instituição “modelar” a constar no mapa da capital.
A Colônia Santa Marta possue atualmente, cerca de quatro dezenas de edificações,
contando-se os pavilhões, as casas de aluguel e os prédios destinados à
administração, e dista 10 quilômetros de Goiânia. Esse número de casas, no entanto,
cresce de acordo com o aumento da população hanseneana. Foi construída pelo
Govêrno Federal e instalada pelo Govêrno Estadual. É, também, ao Estado que cabe
a sua manutenção, prevista em um milhão de cruzeiros anuais, contando-se
especialmente as despesas de pessoal e de material de consumo.860

O estabelecimento, em espaço isolado da cidade, contava com sessenta
quilômetros quadrados de terras próprias para o cultivo agrícola, que indicavam a busca por
um nível de autossuficiência produtiva, mas ainda, esses espaços de produção eram indicados
como espaço de terapia por meio do trabalho. A estrutura sanitária permitia independência em
relação à Goiânia no que se refere aos equipamentos sociais. Nele a novidade se apresentava
na estrutura física, que seguia os preceitos que ditava a medicina, e indicava a constituição de
uma “verdadeira cidade em movimento”, bem como expressava o desenvolvimento técnicocientífico, ao possibilitar um “autêntico processo de humanização do tratamento dos
portadores do mal de Hansen”. 861
Internamente, o terreno inclinado em que o leprosário se situava permitia uma
estrutura de alto a baixo, da zona sadia à zona doente, da administração aos pavilhões, das
residências dos internos ao espaço de depuração do esgoto. Esses elementos estão expostos
nas imagens a seguir que mostram: as residências dos médicos; a estrutura da instituição a
partir do espaço administrativo; na parte baixa, uma plantação de eucaliptos com as
residências; e “O leprosário, visto da sua fazenda de criação e embaixo o Pavilhão de
Observação. (...) a pequena repreza para captação de água, num riacho e no declive do terreno
da Colônia vêem-se as três fossas OMS”. 862
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Ilustração 9: Estrutura arquitetônica, sanitária e espaço de produção agrícola da Colônia Santa Marta, datadas de
26/11/1944.
Fonte: SOUZA ARAÚJO, Heráclides César de. História da Lepra no Brasil. Período Republicano (1889-1946).
Álbum das organizações antileprosas. Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1948. (pp. 376-378)
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De forma conclusiva, se definia que:
A Colônia Santa Marta é um atestado eloqüente da obra de alta benemerência que os
Governos Federal e Estadual vêm realizando pelo estado sanitário de nosso povo. Os
mais modernos métodos de tratamento de lázaros são aí introduzidos, confirmando,
a um tempo, o duplo valor da criação de leprosários bem organizados – a diminuição
de possibilidades de contaminação do mal, pelo segregamento dos atacados do meio
social, e a humanização dos processos de que se lança mão para se conseguir
objetivo tão recomendável e filantrópico.863

O poder de intervenção mostrava-se pelo seu caráter “humanitário, moderno,
científico e benfazejo”. Apresentada como “uma organização modelar” e como exemplo da
modernização do serviço de assistência aos doentes de lepra no estado.
Outro

elemento

mostra

os

aspectos

de

descontinuidade

inerentes

à

representatividade da Colônia Santa Marta, além daquele contido na estrutura física e na
perspectiva médico-técnica. Era mais precisamente um elemento de compreensão da prática
assistencial como atividade de benemerência ou filantropia, embora centralizada pelos
governos federal e estadual. 864 Se, anteriormente, a compassividade era obra particular, agora,
o sentimento caritativo fluía do próprio Estado e do seu governo, que interferia nos aspectos
de organização e definição das políticas de saúde e que indicava por meio das instituições o
modelo de caridade aceita.
O donativo privado era açambarcado por associações constituídas, sendo que a
principal delas, a Legião Brasileira de Assistência, era um segmento assistencial diretamente
ligado ao poder executivo. Não se pode desconsiderar que, discursivamente, o Estado se
apropriava de obras inicialmente identificadas como filantrópicas e particulares, os leprosários
goianos situados em Anápolis, Catalão e Ilha do Bananal, com a insistente afirmação do apoio
financeiro. Agora se justifica que
com a inauguração da Colônia Santa Marta foram fechado os asilos de São
Francisco de Paula [sic], em Anápolis, e Helena Bernard, em Catalão, cujas
instalações, bastante precárias, não correspondiam às exigências de um leprosário.
Os doentes que neles se encontravam recolhidos foram transferidos para a nova
colônia.865

Além de expressar sua benemerência na oferta do leprosário, o discurso das
autoridades posiciona o governo como o benfeitor e construtor do Preventório Afrânio de
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Azevedo, dirigido pela Sociedade de Assistência ao Lázaro e Defesa Contra a Lepra. A
constituição do sentido da obra estava intrínseca à indicação do trabalho pessoal do
interventor, às suas realizações políticas e sua relação de proximidade com o governo federal,
integrando-se a região naquele projeto nacional.
Para a Colônia, a instalação da Caixa Beneficente e a propaganda pró-caridade
possibilitaram nova participação popular na campanha contra a lepra, auxiliando os esforços
públicos na manutenção das atividades. O resumo do Regulamento da Caixa Beneficente
indica como seu fim auxiliar os internos da Colônia que “forem reconhecidamente pobres,
[...], a realização de melhorias que proporcionem o bem estar, a satisfação e a alegria dos
colonos pela estimulação de suas atividades sociais e cívicas”; quanto ao patrimônio,
constituía de contribuição de sócios, de donativos, de “impostos sôbre negócios particulares
de internos não inscritos na Caixa”; da exploração das atividades de comércio, agricultura,
indústria ou pecuária, na instituição e do resultado de festivais e subscrições promovidos. 866
A Colônia Santa Marta comemorou o seu primeiro Natal em 1943. Foi uma festa de
incomparável significação social entre os hanseneanos. Tôda a população local
colaborou no engalanamento dos pavilhões e das ruas, que ofereciam assim um
aspecto característicamente festivo. Houve profusa distribuição de doces e guaranás,
oferecidos pelas associações de assistência social de Goiânia, inclusive a Comissão
Estadual da Legião Brasileira de Assistência.867

A instituição, como reprodutora do paradigma moderno de estabelecimento
sanitário para doentes de lepra e orientadora para o aperfeiçoamento daquele grupo sem
condições para a vida em sociedade, era considerada modelar. Distante dos ditames do
sanitarismo e eugenismo, o grupo precisava ser conformado e readaptado para caber no
projeto. Introduzidos numa instituição disciplinar, os doentes tinham, em auxílio a essa tarefa,
os espaços e o cuidado religioso; a Igreja Católica, por exemplo, se adiantou na construção de
uma igreja:
É provisória, feita de pau à pique e de cobertura de capim. É que a pressa do padre
Rodolfo Tellmann fez questão de inaugurar, imediatamente, ali, o serviço religioso,
antes mesmo que fosse edificada a igreja definitiva. Talvez dizendo que para o
intercâmbio do homem com Deus não se exigem aparatos. E, mesmo tosca, a capela
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existente vem satisfazendo plenamente as suas piedosas finalidades, congregando os
crentes diariamente, sob um ideal reconfortador de vida extraterrena.868

Às irmãs de caridade cabia estender o conforto espiritual ao cuidado com o corpo,
pois constituíam parte significativa do quadro de assistência em enfermagem. Cuidava-se
concomitantemente do corpo e da alma; em suma, modelava-se o indivíduo, dentro de
contornos que indicavam o distanciamento em relação ao espaço dos sãos, “Levou-nos a ver a
cozinha, o refeitório, onde um garçon nos fez uma saudação quase à militar (os lázaros,
habituados a não estenderem a mão a ninguém, cumprimentam sempre, ali, levando a mão
direita em forma de continência)”. 869
No microcosmo colonial a presença da Igreja expõe a transição da caridade
individual e desordenada ou da filantropia privada para um exercício da religiosidade, aliada
ao poder médico científico. Por meio da prática religiosa e caritativa, exercia-se uma atividade
pedagógica civilizatória e higiênica. Delineava-se assim um comportamento que restringia o
contato, mesmo no espaço colonial. Ali as regras definiam uma ordenação nova e própria.
A modernidade estabelecida combinava bem com o espírito nacionalista, o corpo
físico, reabituado de acordo com os preceitos da instituição, mantinha, segundo o que se
esperava, o sentimento cívico. Nessa perspectiva se afirma:
A população do estabelecimento foi acordada, no dia 1º de janeiro deste ano, logo de
madrugada. A data ia ser festejada. Hasteou-se o pavilhão nacional, no coreto, bem
no centro da praça principal.
Todos os doentes o fitaram com respeito e com os peitos arfantes. Alguns choravam,
derramando lágrimas grossas e silentes. Cantaram, em côro, a seguir, o Hino
Nacional, fazendo ecoar pelas colinas próximas as suas notas vibrantes. Foram
dados vivas ao presidente Getúlio Vargas e ao interventor Pedro Ludovico.
É curioso observar como o sentimento patriótico não se apaga nos habitantes de uma
instituição dessa natureza. Antes se torna mais vivo e mais à tona de
exteriorizações. 870

Para Ana Albano Amora, o Leprosário Modelo, ou cidade-hospital, deve ser
pensado como utopia, pois foi elaborado a partir da perspectiva de construção de um lugar
com características positivas para a formação de um corpo social. Naquele espaço isolado,
acreditava-se que se construiria, a partir de novas regras e novas relações, uma população
comprometida com a construção do país e formada segundo os preceitos do nacionalismo,
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pela ação de um Estado forte e centralizador. Por meio de padrões de higiene e sanitarismo,
incoporando conceitos da medicina e do urbanismo do final do século XIX e início do século
XX, pensava-se estabelecer o espaço ideal para tal empreendimento. 871
A construção do conceito das cidades-hospitais872 teve como problema o custo do
projeto. Só a partir de 1934, com o estabelecimento do Plano de Combate à Lepra pelo
Ministério da Educação e Saúde, iniciou-se a construção dessas unidades pelo país.
Estabelece-se a partir de então um novo padrão espacial para o leprosário, diferenciando-se do
modelo de abrigo ao qual estava relacionado, e se aproximando dos tipos implantados no
Norte da Europa (Noruega e Suécia) e nos Estados Unidos. Esse afastamento do modelo de
abrigo e de hospital devia-se ao cumprimento de duas funções: preservação “da população
sadia do contágio” e suprimento de “todas as necessidades” de existência dos doentes. Assim
nas cidades-leprosários coexistiam moradia, trabalho, lazer, atendimento hospitalar, etc. 873
Enquanto uma cidade, a Colônia Santa Marta configurava-se dividida em três
áreas distintas, a Zona Sadia, Limpa ou Pura, a Zona Doente e a Zona de Observação, Zona
Intermediária ou Zona Neutra. Na Zona Sã, ou “zona limpa” ficavam as residências dos
médicos, enfermeiras e religiosos. Elas se situavam a uma distância considerável do espaço
doente, as residências dos médicos, por exemplo, distavam um quilômetro da zona doente
segundo o relato de Heráclides Cesar de Souza Araújo.
A Zona Intermediária, Zona ou Posto de Observação, ou ainda Zona Neutra é o
espaço reservado entre a Zona Limpa/Sadia e a Zona Doente, continha especificamente o
alojamento para “suspeitos”, em fase de exames para comprovação de sua condição de
doente; parlatório; sala de desinfecção de correspondências, utensílios e vestiário para os
profissionais do estabelecimento. Era ainda o espaço da Administração da instituição.
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Ilustração 10: Perspectiva do Leprosário de Goiânia – Colônia Santa Marta.
Fonte: Autor desconhecido. Coleção Museu Zoroastro Artiaga – Museu da Imagem e do Som, GO. 1940.
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Na Zona Doente, ficavam os órgãos de administração interna da vida colonial,
como delegacia e prefeitura; os espaços de atividade hospitalar, o hospital propriamente dito
(1), a enfermaria, a farmácia, a sala de curativo, a sala de injeções, os pavilhões para
internos, 874 o ambulatório (2) com as salas de especialidades como oftalmologia e
otorrinologia; ainda os espaços de utilização comunitária como coreto, guarita (3), capela (4),
escola, delegacia, clube ou pavilhão de recreação (5), estação de tratamento de detritos,
campo de futebol (6), cemitério (7), igreja, lavanderia, refeitório/cozinha (8), barbearia e
comércio; ainda as residências para famílias e casas de aluguel. 875 Saindo da Zona Sadia, a
“imersão” na Zona Doente exigia um rito de passagem, fundado no respeito a normas e
cuidados médicos especiais; por isso a importante existência do espaço intermediário, Zona de
Observação ou Zona Neutra. Era o espaço de contanto entre sãos e doentes, cujo elemento
marcante é o parlatório (9). Era ali onde ficava o alojamento de “suspeitos” (9), a sala de
desinfecção de correspondência, utensílios e vestiário dos funcionários (10), a habitação dos
religiosos (11), a administração (12) e as residências dos funcionários (13).
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Ilustração 11: Vista Aérea do Hospital de Dermatologia Sanitária – Antiga Colônia Santa Marta.
Fonte: www.direitoshumanos.etc.br
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Indicadas na imagem por meio de setas azuis.
Na ilustração esse espaço situa-se abaixo da seta identificativa em cor vermelha.
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A Zona intermediária de Observação ou Neutra era de forma geral um local de
transição, a fronteira entre a Zona Doente e a Zona Sadia. Era ali onde os profissionais em
contato direto com os internos tinham “roupas pessoais para o serviço. Cada peça lavada é
servida apenas uma vez, após o que é imersa na autoclave, para a esterilização sob a pressão
de algumas atmosferas”.876 Era, ainda, o lugar onde se alojavam os indivíduos considerados
“suspeitos” da doença, que permaneciam no local enquanto eram realizados os exames
necessários para confirmação ou não da sua condição. Nesse espaço, o público predominante
era formado por filhos de pessoas comprovadamente doentes, que, por conta da duração do
contato, eram “suspeitos” em potencial de terem contraído o bacilo de Hansen.
Aí são recolhidos todos os suspeitos da doença que se encaminham ao Leprosário,
submetendo-se a um rigoroso e científico processo de observação, durante o qual são
feitos reiterados exames no intuito de constatar a existência ou não do bacilo no
sangue dos pacientes.
[...]
No Posto de Observação predominam geralmente as crianças. Uma vez recolhidos
os pais, doentes, tem-se como obrigatório um estágio dos filhos que, pela sua vida
em comum, trazem sobre os ombros a possibilidade de contaminação. Todavia,
grande e animadora é a percentagem de menores que só chegam até o Posto de
Observação, onde lhes é dispensado um tratamento eminentemente higiênico, com
bons dormitórios e boa alimentação.877

A Zona Intermediária ou Zona de Observação demonstra o grau de intervenção
social do poder médico, já que intervinha mesmo sobre os sãos. A família, especialmente os
filhos, considerados “suspeitos” em potencial, subordinava-se àquele saber/poder. A forte
ressonância afirmativa do discurso e do poder médico é salientada na asseveração da sua
capacidade de definir acertadamente a existência da doença e no questionamento da avaliação
popular. Por isso, dispensar indivíduos da Zona de Observação servia como seu aparato de
reafirmação, imposição de um poder capaz de decidir sobre a vida e a morte.
Verificam-se casos de serem recambiados às cidades e às fazendas de origem
pessoas que são tidas, pelos leigos, positivamente como contaminados pelo mal de
Hansen. Foi-nos apresentado um casal nestas circunstâncias, que já estava
apressando sua bagagem para regressar ao lar. Tratava-se de um par de jovem que,
como fruto de seu casamento, já tinha dois filhinhos, que fora obrigado a abandonar
a cuidados alheios para procurar a Colônia.
– No dia em que lhes dei a notícia de que não sofriam nada, ambos choraram, por
longo tempo, emocionados – explicou-nos o dr. Purri.878
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O diagnóstico e a autoridade médicos adotado por leigos, que viam em qualquer
mancha a aproximação da lepra, denotavam na prática a expansão do poder de polícia
sanitária. A partir dele se constitui uma perseguição e vigilância cotidiana aos doentes em
todos os espaços urbanos, que, quando identificados, eram encaminhados à colônia Santa
Marta. Esse alargamento do poder/saber médico mostra o aprofundamento e absorção do
discurso pela sociedade em geral, que, por meio do olhar perscrutador, notava e apontava
qualquer mancha suspeita, exigindo a retirada dos indivíduos indicados como leprosos da vida
em comum.
Ultrapassando aquele limite, se adentrava a Zona Doente, ou o espaço colonial
propriamente dito; ali, a estrutura era formada por equipamentos fundamentais para a
sobrevivência cotidiana, considerando o trabalho, o lazer, os cuidados médicos, a atividade
administrativa, a manifestação religiosa etc. A compreensão dessa divisão pode ser feita a
partir das conclusões, apresentadas por Ana Cecília Rocha e Alberto Veiga, a partir do estudo
da Colônia Santa Isabel, em Betim, Minas Gerais. Segundo eles, a construção do leprosário
dava as bases arquiteturais e urbanísticas para o isolamento e inaugurava “um novo modus
vivendis, bem como uma trágica e peculiar estrutura social e urbana”. 879 Tanto a estrutura
arquitetônica/urbanística desse espaço, quanto essa vida, subordinada à disciplina, foram
possíveis ao aliar o novo conhecimento médico sobre a enfermidade (que ressaltava o risco do
contágio) àquele sobre a relação entre as condições urbanas, o higienismo e a profilaxia das
doenças.
As colônias-hospitais, ou cidades-leprosários tiveram, assim, um modelo
arquitetônico urbanístico que materializava no zoneamento e divisão dos espaços o risco de
obtenção da doença. Zona Sadia ou Pura, Intermediária ou de Observação e Zona Doente
significavam respectivamente risco nulo, risco médio e alto risco de contágio. 880 É ainda por
essa lógica que se compreende a chamada autossustentabilidade, quanto à produção de
energia e água e ao tratamento dos dejetos ali produzidos, ao uso de mão-de-obra dos doentes
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nas diversas atividades de manutenção da instituição,881 e ainda à produção interna de víveres
que evitava o trânsito entre as zonas e, consequentemente, diminuía o risco.

Ilustração 12: Entradas dos Pavilhões e Quartos Coletivos (masculino e feminino).
Fontes: Disponível em: <http://www.leprosyhistory.org/english/gallery>. Acesso em: 18 nov. 2012. s/d.;
SOUZA ARAÚJO, Heráclides César de. História da Lepra no Brasil. Período Republicano (1889-1946). Álbum
das organizações antileprosas. Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1948.
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Sobre o trabalho de arquitetura sanitária, outro elemento definidor das
características do local: a indicação do serviço de drenagem do pântano gerado em
decorrência do alagamento do córrego “Calderão”, bem como oferecimento de água encanada
para a população interna e a energia elétrica, embora insuficiente. Nesse quesito, se afirma
que será “tentado futuramente, mesmo porque o estabelecimento, precisando de cerca de
25.000 voltes, só recebe 5.000 da Empresa Fôrça e Luz de Goiânia, o que deixa a desejar”. 882
Goiânia se construía discursivamente a partir das temporalidades próprias das
cidades imaginadas;883 em seu projeto, ao se contrapor à antiga capital do estado, estabeleciase como um “locus privilegiado da saúde”.884 Em suas fronteiras, e como parte constituinte de
seu traçado, se desenvolvia o projeto de cidade-leprosário, ou leprosário-modelo, que seguia a
perspectiva utópica de um espaço positivo para constituição do corpo social. 885 O leprosário
era um microcosmo de Goiânia, não por acaso teve como engenheiro a companhia Coimbra
Bueno, a mesma responsável pelas obras da capital.
A construção de Goiânia, na década de 1930, fortificava-se ao aliar ao seu projeto,
a cargo de Armando de Godói e Atílio Correia Lima, às bases científicas da bacteriologia,
parasitologia e epidemiologia, reforçando, nesse aspecto, um planejamento urbano que
valorizasse a higiene. O plano seguia a orientação de apresentar uma cidade com condições
ideais para a saúde física e psíquica de sua população,886 a sua função era a de “integradora de
novos hábitos e costumes” 887.
Especificamente para o espaço colonial o trabalho dos doentes estava inserido na
lógica do disciplinamento do corpo, de praticidade da instituição e de produção da riqueza
social, já que os doentes se mostrariam úteis, ao pagarem parte de seu próprio ônus. 888 A lei
que dispunha acerca do trabalho dos internos indicava que poderiam ser designados, pelo
diretor do Serviço de profilaxia da Lepra, para a execução de trabalhos leves que “exijam
contacto direto com os doentes, na Colônia Santa Marta, internos que, previamente
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adestrados, estejam em condições de desenvolvê-lo, atento aos recursos orçamentários
disponíveis”.889 O pagamento daqueles serviços prestados pelos doentes da Colônia deveria
ocorrer por conta de verba especial, que seria distribuída ao Serviço de Profilaxia da Lepra.
Quando em maio de 1943 se publica um aviso impedindo a caça e a pesca nas
proximidades da Colônia Santa Marta, recentemente inaugurada, 890 a pergunta que surge é
relacionada aos motivos da proibição e a quem se direcionavam as multas e as punições
propostas. O aviso se antecipava ao risco de invasão do espaço destinado aos reclusos por
sadios caçadores ou ao risco de se perderem os próprios doentes nas atividades de caça e
pesca, esquecendo-se de se voltarem para as atividades de melhoramento dos espaços comuns
da instituição como roçamento, limpeza e abertura de ruas? Ou estava diretamente ligada à
constituição de um cordão sanitário em torno do leprosário? Esses cordões sanitários foram
utilizados evitando-se a reação de hostilidade da comunidade do entorno da instituição e em
contrapartida também impedindo o contato dos doentes como o mundo exterior.
Há de se considerar que esse desejo de contato se fazia em virtude das regras de
repressão que eram instituídas, como: políticas cotidianas de desinfecção de visitante e
material, restrição ao comércio (com o espaço externo),

impedimento de contato com

familiares sadios e demais pessoas sãs. Independente de qual fosse o mote daquela interdição,
se via que, por meio dela, se criava mais um mecanismo de intervenção policial em relação ao
espaço de recolhimento dos doentes. Notava-se ainda o reforço da ação isoladora do não
contato.
Na imagem a seguir, junto aos internos, sobressai-se no alto da imagem, a
presença de três funcionários, uniformizados, que deveriam prestar serviço na cozinha do
Refeitório da Colônia.
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Ilustração 13: Grupo de Leprosos frente ao Refeitório Geral da Colônia Santa Marta.
Fonte: SOUZA-ARAÚJO, Heráclides Cesar de. 26/11/1944. (p. 377).

Na Colônia Santa Marta, bem como em diversos leprosários pelo país, repetia-se o
mesmo modelo de intervenção e de observação cotidiana. A administração externa continha
“fichas de controle de medicamentos; fichas de identidade na qual eram anotados todos os
pormenores da vida dos doentes; fichas de registro geral da moléstia; óbitos; registro da
população do Leprosário – 420 internados”. 891 A administração interna era formada por
delegacia e prefeitura. A revista Oeste insiste na vida democrática dos internos, na liberdade e
na igualdade de condições:
Antes de sair do clube, local de diversão, o repórter se lembrou de perguntar sobre se
os internados tinham hora certa para se levantar e se deitar.
– Não, não. Levantam-se e deitam-se quando querem. A esse respeito há inteira
liberdade. Demais, existe o policiamento rigoroso da cidade, conjurando a
possibilidade de desinteligências e casos de embriaguez.892

O policiamento rigoroso deixa entrever repressão interna em caso de
desobediência às normas rígidas estipuladas. É preciso lembrar que a Colônia possuía um
Regimento Interno, onde tanto as obrigações e direitos quanto as penalidades, no caso de
descumprimento das regras, estavam estipulados. No entanto, a discrepância entre as regras
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determinadas nos diversos estabelecimentos levaram a produção de uma Portaria em 1947,
com “instruções reguladoras da disciplina interna dos leprosários” no Brasil. 893
As instruções indicavam, em seus capítulos I e II, como deveres e obrigações, a
obediência ao Regulamento Interno, a decência, o tratamento respeitoso às autoridades do
Leprosário, o cumprimento rigoroso das prescrições médica e higiênica, a manutenção da boa
conduta “evitando altercações ou discussões entre companheiros”, o recolhimento às 22 horas
e a cooperação com a limpeza dos alojamentos (salvos os inválidos e acamados por
prescrição). O desrespeito a essas normas levava a uma advertência, ao impedimento “[d]o
doente de afastar-se do seu alojamento ficando-lhe vedado o comparecimento às diversões e a
práticas de jogos esportivos, sem prejuizo do tratamento médico submetido”; e à reclusão em
“lugar apropriado para esse fim”.

894

As penas consideravam “os antecedentes e a

personalidade do transgressor” e variavam da simples advertência ao impedimento de dois a 5
dias, ou à reclusão de três a sete dias. 895 “Desinteligências” e “embriaguez” eram expressão de
repúdio à disciplina estabelecida, passíveis de punição, já que prejudicavam toda a
engrenagem organizada. Como os internos eram aproveitados para o trabalho na instituição,
os maus exemplos de contestação e inutilidade deveriam ser rejeitados.
Dentre as infrações puníveis constavam a entrada em área proibida; o incitamento
à desobediência ou transgressão do Regulamento Interno; a ofensa por gestos, palavras ou
atos à moral pública ou privada; a prática de jogos de azar; o uso ou comércio de bebidas
alcoólicas ou entorpecentes; a ofensa física; o desacato aos funcionários sadios ou autoridades
doentes no exercício de suas funções; os furtos; a prática do comércio irregular com sadios; o
dano material ou a destruição voluntária dos edifícios ou instalações do estabelecimento ou de
terceiros, ou dos utensílios, medicamentos, vestuário ou mobiliário; a posse ou porte de
armas; fugas e incitamento ou participação em revolta ou motim. Para essas infrações, a
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primeira penalidade variava entre dois a quinze dias de reclusão, exceto o incitamento ou
participação em revolta, cuja primeira penalidade era já de trinta a noventa dias. 896 A
vigilância era constante, os atos desviantes transcritos em arquivos individuais, já que em caso
de reincidência eram aplicadas as penalidades máximas; para o resguardo da disciplina a
administração colônial constituía um corpo de polícia formado pelos próprios doentes.

Ilustração 14: Guardas do Serviço Interno – Leprosário de Anápolis
Fonte: Mohan Anápolis (sem data).

Bentham, ainda no século XIX, afirmava acerca da arquitetura apropriada para
instituições destinadas ao cuidado daqueles que precisam ser mantidos sob controle. Trata-se
dos panópticos, instituições racionalmente pensadas, cuja destinação era
[p]unir o incorrigível, encerrar o insano, reformar o viciado, confinar o
suspeito, empregar o desocupado, manter o desassistido, curar o doente,
instruir os que estejam dispostos em qualquer ramo da indústria, ou treinar a
897
raça em ascensão no caminho da educação.

Essas instituições disciplinam o comportamento do interno a partir da perspectiva
da sociedade em que está inserida, bem como podem observar todas as atividades elaboradas,
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indicando assim a adequação às normas estabelecidas. As instituições inseridas nesse
esquema de poderes se comportam como disciplinadoras e normalizadoras da sociedade. A
subordinação e a observação constante do indivíduo, elementos que são próprios das
instituições disciplinares, restringem-lhe a capacidade de autonomia, a forte autoridade a que
estão submetidos e as regras institucionais imprimem um constante controle. Os diversos
saberes e as diversas técnicas de disciplina presentes no cotidiano da instituição indicam
relações

de

poder

que

produzem

efeitos

sobre os

comportamentos.

Medicina,

arquitetura/urbanismo e as normas jurídicas constituíam um conjunto de saberes e técnicas
com esse objetivo. A cidade-leprosário, pensanda enquanto instituição, ou enquanto um
aglomerado de instituições, parece agregar, dentro de sua especificidade, todas essas
características.
O dia a dia colonial, no entanto, apresenta aspectos contrastantes, tais como a
possibilidade de tratamento diferenciado em relação à condição social do doente, que é
exposta como conquista ao alcance de todos, por meio do trabalho:
É interessante assinalar que, na Colônia Santa-Marta, trabalham exclusivamente
aqueles que desejam trabalhar, sendo remunerados pelo que fazem. Quem quiser, ali,
receber algo mais do que o julgado necessário pelo Govêrno, como roupa e
alimentação, pode trabalhar e fazer o seu pecúlio, para comprar livros, ternos
sobressalentes, rádios ou outros objetos. Existem casas de aluguel. Ao invés de viver
em pavilhões, mais ou menos em comum, os internados que têm independência
econômica alugam casas separadas, onde são estabelecidos verdadeiros lares.898

Os doentes tiveram sua autoridade limitada, pois a medicalização da doença
significou repressão e perseguição para os enfermos sem a compensação de um tratamento
efetivo.899 Os doentes foram privados dos direitos civis, teve restringida a liberdade, já que a
fala cheia de autoridade dos médicos suplantava a iniciativa de expressão dos internos. Eram
ignorados no que se refere às decisões cotidianas. Embora a prefeitura fosse o espaço de
intermédio entre os anseios dos colonizados e as autoridades médicas administrativas, não se
tem notícia de reivindicações que interferissem na organização dos serviços assistenciais
prestados.
É preciso comentar, no entanto, que, sempre que se analisa o espaço colonial
como espaço disciplinar, acredita-se que a estratégia pedagógica fosse fruto exclusivo da ação
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externa sobre os doentes que se submetem. Na ânsia de pensar o leproso como o outro,
esquecemos que ele também se insere nesse movimento de disputa por poder/saber. 900
Localmente a força do discurso médico segregador alcança as microinstituições – o corpo
policial e a escola dentro do estabelecimento colonial –, que, por meio de seu poder, exerce
forte disciplina e exprime a distinção dos doentes em relação aos sãos, expondo um processo
de construção de um autoconceito negativo.901
É nesse sentido que podemos compreender a constituição e ação da polícia
colonial formada por internos. O doente não é apenas produto do discurso do outro. Ele
participa do processo de sua construção, a partir da relação com o exterior e com os
enunciados externamente criados. Ele posiciona-se, locomove-se e porta-se dentro do quadro
que as relações de saber e poder constroem. São resultados dessas articulações derivadas do
conflito entre os sujeitos de um saber/poder e o seu objeto. Na estrutura do leprosário, um
“coreto recém-construído que tem múltiplas funções, sendo, simultaneamente, guarita, portabandeira e relógio público” ditava o tempo. E nele a presença dos guardas, que do alto, devido
ao declive do terreno onde a Colônia estava situada, com visão privilegiada do espaço,
fiscalizava, ou melhor, policiava o cotidiano. 902
Através da observação do espaço físico e da organização interna ao espaço
colonial, e da sua relação para com a cidade, observamos mais um elemento de
descontinuidade. No século XIX, a exclusão dos morféticos explicava-se pela desordem,
insegurança e risco da doença; os leprosos eram expressão do mal, do pecado e da caridade.
Em suma, a lepra e o leproso, em sua ambiguidade, estavam relacionados à representação
religiosa da doença e do medo da morte, e a resposta ao problema que constituía se fazia
através da caridade pública. Era um problema pertinente à política porque atrapalhava a livre
circulação tanto do comércio que se desenvolvia quanto das pessoas nos espaços que se
urbanizavam. O aconselhamento médico, através da compreensão da medicina miasmática,
dava-se no sentido de facilitar a livre circulação do ar, a presença desse grupo junto à
população poderia infeccionar a atmosfera, causando assim a disseminação da doença.
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Nesse caso, a exclusão social está diretamente relacionada à segregação sócioespacial, os grupos considerados perigosos eram colocados à margem da cidade, onde iam se
juntar aos outros. Não se exerce o poder sobre o indivíduo, mas sobre um grupo de
indivíduos, constituindo-se, por esse processo, “duas massas estranhas uma à outra”, de um
grupo de desqualificados em relação à população urbana. O mecanismo de exlusão do
leproso, nascido na Idade Média, tinha como objetivo a purificação do espaço.903 Esse modelo
desapareceria em fins do século XVII e início do século XVIII, reativando-se a partir de então
o modelo da peste, onde multiplicando, dividindo, articulando, disciplinando; 904 o poder age
por meio do reforço do “policiamento da cidade”. 905
Agora, a individualização da doença e a insistência no perigo do contágio
explicam a necessidade do isolamento, não mais colocando simplesmente o indivíduo à
margem da cidade, mas uma exclusão inclusiva. O modo como o poder é exercido e o tipo de
poder-saber ao qual essa prática se alia são outros, o objetivo é o de normalização do
indivíduo, sua anormalidade é indicada através do patológico. No século XIX, pensávamos
dois modelos de exercício de poder: o da peste e o da lepra. Um evitando a perigosa mistura
no seio da cidade, excluindo; e o outro disciplinando por meio do esquadrinhamento do
espaço urbano, policiando e incluindo o doente no interior daquela estratégia de defesa social.
O modelo de política médica antileprótica aplicado no século XX no Brasil, articula os
mecanismos de poder e as estratégias de intervenção de cada um desses modelos, 906
projetava-se “recortes finos da disciplina sobre o espaço confuso do internamento”,
trabalhava-se “com os métodos de repartição analítica do poder” ao “individualizar os
excluídos”, mas “utiliza[ndo] processos de individualização para marcar exclusões”. 907 E,
para tanto, no Brasil, desenvolveu-se, em fins do século XIX e começo do século XX, um
modelo de arquitetura e urbanismo médicos específicos e apropriados: o modelo colôniaagrícola, ou cidade-leprosário; um microcosmo, situado em espaço afastado da cidade maior,
onde se constituía uma população caracterizada por sua condição patológica e onde se
imprimiam mecanismos e estratégias cotidianas reguladoras sobre os sujeitos.
Uma cidade, quase como todas as outras, onde relativamente ao comércio,
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[a] Colônia tem, igualmente, suas lojas de armarinhos e tecidos. Seus aparelhos de
ondulação de cabelos, manicuras. Tudo isto é explorado por elementos doentes, que,
no entanto, não podem aproveitar, para estabelecer o câmbio negro, a situação de
seus fregueses, que não vão além das fronteiras do estabelecimento buscar
concorrentes. Aquele que preferir poderá comprar qualquer produto em Goiânia, por
intermédio da administração da Colônia.908

A vida na colônia era objeto de propaganda, já que “[aí] o indivíduo se integra no
ritmo de uma nova vida, a [vida] ideal para sua situação de doente segregado da sociedade”,
avaliada positivamente pelo observador. Para os internos, a Colônia é definida como
contraposição à vida em família, situada em outro lugar: “A gente lá fora não tem gosto pra
nada”.909
Em 1944, o quadro médico da Colônia Santa Marta contava com o diretor Mário
Purri e o leprologista dr. Domingos Albino Alves. No relato de sua visita à Colônia Santa
Marta, o jornalista da revista Oeste afirma, acerca do cuidado que teria curado uma amiga,
que consistia de um regime alimentar especial. Diana Obregón Torres afirma que muitos
médicos reforçavam a possibilidade de recuperação devida, por exemplo, a uma alimentação
especial, mais precisamente para não destruir esperanças e justificar seu trabalho, do que
propriamente por acreditar naquela possibilidade, era a chamada cura social, quando a doença
desaparecia espontaneamente.910 Quanto ao caso, afirma a revista Oeste:
Na Enfermaria, o repórter se encontrou com uma conhecida, que veio ter à Colônia
como portadora do bacilo. Após os exames ficou apurado que, devido ao regime
dietético que se submeteu pacientemente durante alguns anos, estava sã, isto é,
sofrendo uma forma abacilar da moléstia.911

Curar-se era condição exigida para saída do estabelecimento. No entanto, a
divulgação da posição de uma interna em condições de retomar sua vida pessoal fora da
colônia, ainda no ano de 1944, pode nos dar pistas de algumas outras possibilidades.
Foi-nos declarado que, em virtude de seu estado, lhe é permitido retornar ao lar. Mas
ela não quer, a despeito de ser moça extremosa para com seus parentes. Prefere estar
ali como enfermeira, ajudando aquela legião de doentes a amenizar seus
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sofrimentos. É inteligente e caridosa, e tem uma palavra de conforto para cada um
que se lhe aproxima.912

O caso é bastante específico, a “moça” possuía um posto de importância, era
“enfermeira”. Normalmente, os conflitos advindos da situação de isolado vinham de homens
que haviam deixado a família fora do estabelecimento, e cuja dependência financeira os fazia
optar pela fuga. Excetuando a assistência prestada pelos preventórios que assumiam os filhos
sadios dos institucionalizados, as famílias ficavam abandonadas e, muitas vezes,
economicamente desprotegidas. Na instituição, os internos recebiam apenas os elementos
básicos para a sobrevivência, como vestuário e alimentação; todo o resto deveria ser obtido
por meio do trabalho. No entanto, nem todos tinham acesso a atividades remuneradas e, para
os trabalhadores, algumas vezes, o pagamento era feito com atraso. 913
Nessa análise se nota a participação dos internos na própria construção discursiva
da lepra. Ao se posicionarem positivamente em relação à política sanitária, participam do
discurso dicotômico que contrapunha saúde e doença. Em detrimento da perda da identidade
civil e da institucionalização do seu viver, reconstroem-se identitariamente a partir de sua
relação com a doença e com a instituição segregadora, naturalizando o isolamento.
Os doentes nunca sonharam, conforme eles mesmos disseram, com um Natal como
esse. Houve côro, procissão... Dava gosto ver...
[...]
Perguntado sobre o tratamento que é dispensado aos doentes, o Delegado teve
palavras lisonjeiras a esse respeito, e para comprovar o que acabava de dizer,
mandou chamar uma jovem que havia sido internada recentemente. Fizemos-lhe a
mesma interrogação, e a sua resposta foi simples e expressiva:
– Aqui é muito bom. A gente lá fora não tem gosto para nada [...].914

Mesmo que se reafirme o gosto pela vida institucionalizada, tal possibilidade pode
ser questionada, pois mais que o prazer pelo isolamento, o que as leituras indicam é que
muitos faziam dela uma opção ao preconceito e à falta de oportunidades econômicas de
sobrevivência.915 Em 1951, Ernani Agrícola, diretor do Serviço Nacional de Lepra, em visita a
Goiânia, expressa a sua preocupação com relação ao preconceito contra a doença, mas
reafirma as decisões quanto ao isolamento obrigatório:
Há necessidade de se lutar contra os preconceitos e as lendas cultivadas pela
literatura, para não aumentar as inquietações que surgem com a divulgação pelos
912
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que não conhecendo suficientemente a doença em seus variados e complexos
aspectos sobre ela sentenciam concorrendo para maior desorientação do público.
A profilaxia da lepra como aliás preceitua os dispositivos da lei 610 deve se basear
principalmente na execução de medidas gerais tais como o descobrimento dos
doentes pelo censo e exame obrigatório de todos os comunicantes e suspeitos,
investigação, epidemiológica, isolamento compulsório dos doentes contagiantes,
afastamento obrigatório dos menores “contatados” de lepra da fonte de infecção,
vigilância sanitária, tratamento obrigatório de todos os doentes de lepra, Educação
Sanitária, e assistência social aos doentes e suas famílias.916

Pelo que se afirma no texto, o desconhecimento ou a má informação sobre o
assunto levava à desorientação pública. Como percebemos, era a boa informação sobre a lepra
que havia orientado o público no sentido do medo e da exigência do isolamento a todo custo.
A ação de profilaxia contra a doença no estado levava o alvoroço e o desespero às regiões
visitadas pelo Serviço Itinerante. As pessoas se refugiavam nas matas, escondendo-se da
“onça”. 917 O bicho nada mais era que o veículo utilizado pelos visitadores do Serviço de
Lepra. Os mitos se disseminavam gerando e aumentando os medos já existentes. Sobre o que
sabia da Colônia Santa Marta, afirma um doente: “A notícia lá disse que ia chegando aqui,
eles punha a gente pra andar num corredor. [...]. Passava certo lugar assim eles apertava o
botão na parede e a gente... derrubava a gente lá embaixo, encima passava o rio e já levava as
cinzas, sabe?”918
As narrativas médicas buscavam explicar as ações postas em prática pelo poder
político e médico. Pois, se para alguns elas poderiam parecer violentas, para o conhecimento
médico eram sinônimo de humanidade. Por meio da fundamentação científica, do grande
medo social criado em torno da doença, do preconceito geral em relação ao doente, do
objetivo de proteção aos familiares dos doentes e sociedade em geral, se eximia o poder
médico da pecha de autoritário. Nos enunciados médicos pode se notar um deslocamento de
sentido, o medo é fruto da desinformação, não da violência inerente à prática profilática, do
isolamento, do afastamento dos filhos e desestruturação do núcleo familiar.
São os mecanismos de poder/saber que criam a imagem do leproso inicialmente
como pária, mais tarde vítima; primeiramente como um pobre, miserável sendo substituído
por liberto e com futuro promissor; num primeiro momento discriminado na cidade e mais
tarde salvo, se espacializado na colônia. Tanto o leproso quanto a lepra foram criações e
recriações dispostas por um discurso cheio de autoridade e verdade produzido e divulgado por
916

Lepra no Brasil Central. Revista Arquivos de Saúde Pública. IPEHBC. n. 2, Goiânia, dez. 1951, p. 38.
MEZA, Rúbia Marce de Morais Ribeiro, op. cit., 1996.
918
CHAVEIRO, Eguimar Felício, op. cit., 2005, pp. 42-43.
917

267

representantes de um saber/poder médico e político. Esses discursos resultaram do jogo de
relações de poder e saber temporal e espacialmente localizados e só podem ser percebidos a
partir do modo como foram historicamente construídos.
A partir da identificação da lepra como doença infectocontagiosa, o isolamento
passou a ser defendido como o principal instrumento de assistência ao doente e de proteção da
sociedade sã. O paradigma norueguês desenvolvido no século XIX e pensado como modelo a
ser implantado no Brasil tinha, além do isolamento, um amplo trabalho de educação sanitária
e higiênica. Além do que a política antileprótica na Noruega se caracterizava por ser
descentralizada e com ampla participação de toda a sociedade. No Brasil, no entanto, se
considerou apenas a necessidade de construção de isolamento como política profilática.
Nessa perspectiva o objetivo era a implantação de espaços para abrigar os doentes
e, por conseguinte, proteger a população sadia, que acreditava, e se sentia acuada com o risco
de ser contaminada; 919 dada a importância do isolamento perante os demais elementos, a
política brasileira era conflituosa na sua relação com as recomendações internacionais. 920
Outro elemento importante nas ações isolacionistas no Brasil era o cuidado com a preservação
da mão de obra sadia. Por isso a preocupação do governo, que nos seus pronunciamentos
expressava claramente a preocupante relação entre a exclusão dos leprosos e o
desenvolvimento econômico.
A partir da quarta década do século XX, os doentes de lepra goianos tiveram sua
história atrelada à história da instituição responsável pelo seu cuidado. A sua construção
representava o interesse do Estado em solucionar um problema de saúde pública marcante na
época, ou seja, o grande número de leprosos residentes no estado e o risco de "contaminação"
da população sã, dado o índice de urbanização já atingido. Essa construção que se inicia ainda
na década de 1930 representava uma política palpável do Estado com os doentes, ou seja, a
primeira ação da saúde pública em relação à lepra dá-se no sentido da segregação do doente.
A justificativa para tal prática era a supremacia do benefício da coletividade. Ao se criar um
hospital colônia buscava-se, segundo o discurso oficial, possibilitar o convívio do doente num
espaço em que pudesse manter suas atividades produtivas e sem o preconceito, pois estaria
entre iguais.
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3.2.1 O isolamento em Questão: Crise, resistência e federalização
Em linhas gerais, os estudos sobre lepra têm exposto que o problema financeiro,
ou a falência do Estado, teria levado ao questionamento da política antileprótica, juntamente
com os avanços no campo do conhecimento científico relativos à doença com uma terapêutica
eficiente. 921 No entanto, essa crise financeira se expressa institucionalmente por meio das
fugas dos internos da instituição, da ocultação de novos casos, das dificuldades na aceitação
pela sociedade dos ex-doentes que passavam a ter direito à alta hospitalar (e exigiam um
posicionamento médico contra o preconceito), o que na prática expressava o questionamento
àquele modelo médico isolacionista. Para os doentes internados, a vida colonial respondia
com tratamento, alimentação, vestuário e moradia, todo o mais eles precisavam adquirir por
meio do trabalho na instituição ou do financiamento por seus próprios meios ou de seus
familiares.
A assistência social se mostrava em relação à exigência de construção de creches
e orfanatos nas colônias agrícolas de leprosos,922 e ao cuidado aos filhos sadios, separados de
seus pais doentes logo ao nascer, oferecido através da Sociedade de Assistência aos Lázaros e
Defesa contra a lepra, desde a década de 1920.923 Normalmente, os altos números de fugitivos
do espaço colonial são explicados pelas autoridades como sendo devidos à saudade da
família. 924 Dentre eles, a maioria era de homens em idade produtiva, o que expõe a
preocupação com a manutenção familiar - o Estado oferecia auxílio em pequena escala devido
às suas dificuldades financeiras. 925 A legislação estabelecia, desde 1949, que a assistência
social se faria em relação aos não isolados por meio do seu reajustamento ocupacional para
que se responsabilizassem por sua própria subsistência; para as crianças sadias, filhos de
leprosos isolados, por meio de sua realocação em novos lares ou em preventórios; para os
921

GOMIDE, Leila Regina Scalia, op. cit.,1993.
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isolados, o Estado ofereceria apoio jurídico para resguardo dos interesses patrimoniais e
familiares, e as associações particulares auxiliariam na criação de condições de vida dignas e
confortáveis nos leprosários.926 Em 1951, Ernani Agrícola afirmava sobre a situação brasileira
que a assistência social dos isolados, das suas famílias e dos transferidos para dispensários era
insignificante frente ao “vulto do problema”. 927
O leprosário enquanto cidade possuía cadeia e manicômio, e os alienados e
sentenciados também cobravam uma assistência especial a seus entes e a si próprios. 928 Sobre
essa questão, o médico Valério Rezende comentava:
De um modo geral a grande maioria dos leprosos vem do interior dos nossos
Estados, onde (...) o chefe da família é quem tudo resolve, é quem tudo sabe.
Pois bem, imaginai uma casa pobre onde o chefe fique doente de lepra e seja levado
para uma colônia; levai o vosso pensamento mais adiante e imaginai esse enfermo
louco ou sentenciado; pesai bem agora, as consequências da retirada deste homem
daquela casa pobre; a miséria que lá rondava de perto a casa, ali penetrará e fixará
residência; quem dará o pão à mulher e aos filhos do pobre hanseniano? Quem lhe
dará conselhos nas horas aflitas? É deshumano deixá-los assim abandonados à
própria sorte.929

O Leprosário, no entanto, era por muitos compreendido como “nada mais que
uma prisão, um campo de concentração”; para os atingidos pela doença, não era diferente, o
que os “incentivava a fugir ou esconder-se”.930 Rúbia Marce de Morais Ribeiro afirma que,
em Jataí nas décadas de 1940 à 1960, a população,
apesar de não aceitar os leprosos, […] se mobilizava, garantindo a todos aqueles
imigrantes adequadas condições de vida, em comparação com o que eles vinham
tendo nos vários locais onde haviam se refugiado. Ali, mesmo fora do perímetro
urbano, casavam-se, tinham filhos, recebiam muita esmola e contavam com um
cerrado bem denso onde podiam se esconder caso chegasse a onça – patrulha da
Colônia Santa Marta de Goiânia.931

A desconstrução do quadro familiar, o afastamento da vida social, a falta de
assistência social às famílias e de segurança aos bens dos mais afortunados eram problemas
que faziam parte do quadro de questionamentos do papel do Estado frente aos atingidos pela
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política antileprótica isolacionista. Esse questionamento já fazia parte da pauta de alguns
médicos no final da década de 1940, pois o internamento do leproso colocava em situação de
vexame e estigmatização toda a sua família. Afirmava Abrahão Salomão, em 1949, que
internado o doente de lepra, inicia-se a tragédia de sua familia que se vê
imediatamente repudiada pela sociedade, estigmatizada pela doença, não
encontrando trabalho pelo horror injustificado que inspira a todos. Os filhos são
muitas vezes expulsos das escolas e quando isso não acontece eles são objeto de
repulsa e de incompreensão.932

Aconselhava o médico a criação de órgãos oficiais de assistência social aos
leprosos, junto aos serviços de lepra nos estados, e trabalhando em comunhão com as
Sociedades de Proteção aos Lázaros.
É dessa situação de abandono dos internos em leprosários por parte das
autoridades que notamos a cobrança do poder de polícia em Goiás ainda na década de 1940. A
reclamação parte de um casal de leprosos que, internados na Colônia Santa Marta, tiveram
seus bens apossados por um comerciante na antiga capital do estado. Nesse caso, por meio de
correspondência, o médico Mário Purri, cobra ações do prefeito local e do poder judiciário.
remeto-vos, em anexo, cópia do ofício n. 010, deste serviço, remetido ao sr. Dr. Juiz
de Direito dessa cidade solicitando-lhe providências para a proteção de bens de
doentes internados na Colônia Santa Marta. Solicito-vos, igualmente, o auxílio dessa
Prefeitura para o mesmo fim.933
havendo chegado a conhecimento deste Serviço que o sr. R V, comerciante dessa
praça, violou, depredou, fez apropriação indébita e vendeu bens pertencentes ao
casal de leprosos internados na Colônia Santa Marta, sr. F D R e sra., solicito de V.
Excia., determinar averiguações e, se confirmado, determinar enérgicas
providências, pois como é do conhecimento de V. Excia., cabe responsabilidade ao
Estado na proteção dos bens dos doentes internados compulsoriamente.934

O isolamento, enquanto exigência profilática, gerava internamente questões que
precisavam ser respondidas. No entanto, esses problemas passavam ao largo do interesse das
autoridades que mantinham a insistência no fechamento dos doentes; o prefeito de Goiás, por
exemplo, retrucava à reclamação do médico afirmando da necessidade “[d]o transporte
urgente das famílias infectadas de leprosos recolhidos” na cidade, sem se dar conta do
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problema social advindo dessa prática. 935 Ao Estado cabia proteger os doentes e seus bens,
quando os tinham, em caso contrário esses recorriam a particulares ou a autoridades em busca
de auxílio financeiro,936 expondo a insuficiência das ações advindas das associações e dos
caixas beneficentes. No entanto, a questão de maior importância, a esse tema relacionada, é o
início de cobrança por assistência social, considerando-a como um direito adquirido. Tal
prática se mostra tanto nas reclamações assinadas por médicos diretamente ligados à política
de profilaxia da lepra, quanto nas ações dos próprios doentes. Ilustra essa questão a situação
de um ex-funcionário da prefeitura municipal de Goiás, isolado na colônia Santa Marta, que
explica:
[...] num período de 3 anos trabalhei como limpador de rua, nessa Prefeitura, serviço
braçal, conforme V. Excia., poder-se-à verificar através dos arquivos nas Folhas de
Pagamentos. Estou internado nesta Colônia desde de dezembro do ano de 1944, por
ser acometido pelo mal de Hansen, sem possibilidade financeira, isto porque, Senhor
Prefeito, até a presente data, nunca acreditei ser possível conseguir uma pequena
gratificação, mesmo aureolado de Direito, graças aos meus serviços prestados,
conforme acima foi enumerado. Atualmente, deparando diversos casos idênticos ao
meu, aos quais foram concendidas remunerações dentro do ditâme da verba de
‘assistência social’, rogo-lhe veementemente, os meus inestimáveis prestimos no
sentido de que me seja concedida uma pequena remuneração, dentro das
possibilidades desse município, optando pela verba em consideração. 937

O seu pedido, deixava claro, aludia à “caridade cristã”, mas indicava acima de
tudo o reconhecimento das “diretrizes do Direito”.

938

No entanto, essas cobranças

significavam mais um peso financeiro para o Estado que considerava que os gastos com a
política de profilaxia da lepra estavam acima de suas condições: havia custado caro a
construção de toda a aparelhagem antileprótica e a sua manutenção cobrava ainda mais
investimentos. Quando das condições de alta, outro problema se mostrava: a aceitação no seio
da família e da sociedade desses indivíduos desinstitucionalizados. Em 1957, o cardeal D.
Jaime Câmara iniciava uma campanha
para que os cardeais do Brasil, por meio de todos os párocos, criassem ambiente
propício aos doentes de lepra, quer aconselhando-lhes o tratamento imediato, a fim
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de obterem cura, quer aceitando nos lares e na sociedade aqueles que a ciência
médica especializada e conscienciosa declarar libertados da terrível enfermidade.939

Com a legislação definindo altas e as instituições adaptando-se a ela, nasciam
novos problemas que eram do âmbito da readaptação do ex-doente. As respostas eram
reabilitação física (através de cirurgia reparadora e ortopédica), profissional e social, sob a
alcunha da assistência social. Em 1956, a concessão de alta a setenta curados da Colônia
Santa Marta mereceu as páginas do Jornal Cidade de Goiás,940 demonstrando a preocupação
coletiva com aquela novidade. O médico Abrahão Salomão havia proposto uma solução para
dar fim ao problema da fuga, da assistência aos familiares de internos e da incapacidade do
Estado de assumir os custos de uma assistência pecuniária direta às famílias.
Pelo trabalho que poderão desenvolver junto das autoridades locais e das
administrações públicas em geral no sentido de encontrar ocupação em organizações
industriais, serviços públicos, empresas de transportes, etc., e ainda educar o povo,
mostrando a falta de razão da fobia pelos descendentes do leproso. 941

A crise financeira do Estado e as fugas dos doentes fazem parte de um mesmo
processo de questionamento à política antileprótica isolacionista e estão diretamente ligadas à
impotente assistência aos internos e suas famílias. Os pontos fracos daquela política como a
dificuldade de vigilância dos comunicantes, a ocultação dos novos casos, a fuga dos novos
doentes identificados pelos dispensários itinerantes, e daqueles já isolados para dar assistência
às famílias, a dificuldade de reajustamento social daqueles que recebiam alta, etc., estavam
todos direta ou indiretamente ligados à incapacidade do Estado de estabelecer uma séria
política de assistência social. Essas dificuldades continuariam assombrando os externos e os
internos aos leprosários.
Em 1948, a “insuficiência de recursos financeiros trouxe dias difíceis para a vida
da Colônia Santa Marta [...], e somente, em alguns casos, a dedicação de seu diretor e
funcionários evitou que graves crises comprometessem a sobrevivência da instituição”,
afirmava o Governador Jeronymo Coimbra Bueno. O recebimento de medicamentos e do
auxílio do Serviço Nacional de Lepra e a doação do Governo de São Paulo, somadas à
contribuição pública por meio da Taxa de Combate à Lepra, 942 preconizavam “melhores
939
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dias”, 943 para um estabelecimento com apenas cinco anos de existência. A taxação para
arrecadação de verba para o fundo especial de lepra era a renovação de uma prática que já
havia sido ensaiada no Brasil na década de 1920.944 O Hospital sofria com a superlotação –
“há atualmente uma média de 5 doentes para cada quarto, onde haveria lugar apenas para
3”. 945 E como o objetivo era o isolamento de “todos os doentes contagiantes de lepra até
1950”, o que chocava com a incapacidade do Estado – de construir instituições com esse fim e
do leprosário de acomodar os doentes existentes –, as verbas federais eram utilizadas para o
aumento da capacidade de recebimento de doentes.
A renda obtida por meio da taxa de combate à lepra deveria ser utilizada: em
trabalhos de execução de obras para a ampliação da capacidade da Colônia e construção de
novas oficinas; reparos de prédios, consertos do material permanente e melhoria das
instalações; suplementação de alimentação, vestuário, medicação e combustível; ampliação e
aperfeiçoamento do quadro técnico; diversões e assistência social aos internados e amparo de
suas famílias; desapropriação de terras adjacentes; recenseamento, auxílio ao funcionamento
de dispensários nos municípios, transporte e internação dos doentes do interior. 946
Em consequência da crise financeira que atingia diretamente os Serviços de
Combate à Lepra, a Colônia dava mostras de dificuldades cotidianas. Desde o seu nascimento
reclamava da existência de problemas para contratação de pessoal e manutenção de serviços
básicos. O Boletim do Serviço Nacional de Lepra, em 1943, expõe a constatação de que o
principal empecilho para o desenvolvimento do Trabalho se constituía de uma “deficiência de
pessoal”. Em 1944, se somavam ainda as dificuldades advindas da crise internacional da
Segunda Guerra, que encarecia os combustíveis e dificultava o trabalho de locomoção para o
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serviço do censo. As condições de trabalho, 947 os afastamentos dos médicos,948 a dificuldade
de contratação de pessoal, 949 somados aos afastamentos para formação ou por motivos de
saúde,950 levavam à contratação de pessoal não especializado, o que exigia a ação do governo
em prover formação específica. 951 Os atritos ocorridos entre funcionários, ou entre internos e
administração,952 mostram a existência de conflitos, que dificultavam o desenvolvimento do
trabalho médico-assistencial e acarretavam a diminuição do serviço de assistência, em virtude
da crise pela qual a instituição estava passando.
O número de fugas elevado está expresso na Mensagem do governo do estado
referente ao ano de 1948, o que mostra uma mudança no comportamento dos doentes e uma
preocupação política. A questão, no entanto, era respondida considerando elementos de
origem subjetiva: “registraram-se no ano passado, 139 fugas. Interrogados, várias vezes, os
evadidos, quando regressaram, chegou-se à conclusão de que a maioria das fugas se deve a
motivos de ordem sentimental, saudades dos filhos na maioria dos casos”.953 Em narrativas de
memórias de egressos, se comenta que tanto as fugas quanto os suicídios eram muito comuns
e justificados por questões emocionais: a saudade, a falta de relações com parentes, a dor
constante pela perda das feições do rosto, o insulamento, as condições irregulares de vida, e
947
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ainda a falta de perspectiva de cura.954 Questões como não suportar a vida sob a vigilância
constante a que eram submetidos no isolamento e o afastamento dos familiares eram também
justificativas para o incentivo à evasão, isso porque apenas em 1949, após o início do uso das
sulfonas, aparece a indicação de altas para os pacientes.
As justificativas subjetivas podem ser aceitas como expressão dos indivíduos ali
insulados, mas no caso do pronunciamento político eles são usados para esconder a
responsabilidade do Estado em tais ações. O próprio discurso mostra que as autoridades
acreditavam que era necessária uma política melhorada de atenção ao doente, pois
“proporcionando-lhe tratamento adequado e humanitário, alimentação farta e sadia, diversões
e trabalho, é possível reduzir-se ao mínimo o número de evasões [...]”.955
No entanto, sendo difícil ou impossível a conquista da alta, a fuga não
representava sempre o abandono da condição institucional; na maioria das vezes, significava
apenas um interregno nessa relação. Isso porque a concessão de altas para doentes de lepra no
Brasil obedecia, até 1947, a critérios diferenciados adotados nos diversos serviços. Ela foi
uniformizada, naquele ano, por meio de portaria do Serviço Nacional de Lepra. 956 Nesse
processo, as instruções do Serviço Nacional de Lepra se direcionava à padronização da
concessão de transferências para dispensário, de altas provisórias e de altas definitivas para os
internos. As exigências de confirmação de boas condições de saúde eram específicas de
acordo com a classificação clínica da enfermidade. Assim, para a transferência para
dispensário, era exigido seis exames mensais negativos de material da mucosa nasal e da pele,
para os doentes com formas tuberculóide ou incaracterístico (indeterminada); para os casos de
lepra lepromatosa, era necessário doze exames mensais negativos consecutivos. Após
decorridos dois anos da transferência e mantidos a negatividade baciloscópica e o
“estacionamento ou involução das manifestações cutâneas”, esses pacientes poderiam ter
direito à alta provisória. Mantidas as mesmas condições clínicas, afirmadas por meio da
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negatividade dos exames baciloscópicos e da inexistência de lesões clínicas, os indivíduos
poderiam pedir, após seis anos de alta provisória, a alta definitiva.957

1947

1948

1949

1950

1951

1952

Internados

-

125

93

-

149

160

Regressados

-

77

82

-

238

206

Óbitos

-

23

21

-

20

14

Evasões

-

139

240

-

297

233

Altas

-

-

10

-

0

12

Transferências

-

-

5

-

0

-

Total de

402

423

495

-

545

647

Pacientes
Tabela 1: Movimento de Internos da Colônia Santa Marta 1947-1952
Fonte: Mensagens dos governos do estado de Goiás de 1948 a 1953.

Muitos dos fugidos retornavam, como se pode ver pelo próprio documento, no
ano de 1948: “foram internados na Colônia 125 doentes e regressaram 77, num total de 202”.
As memórias narradas por muitos doentes indicam que, com o aumento das marcas das
doenças e a descoberta da vizinhança, vinham o preconceito contra si e contra seus familiares
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n. 3 de 28 de fevereiro de 1947. Instruções Reguladoras da concessão de altas aos doentes de lepra. SERVIÇO
NACIONAL DE LEPRA. BMS. Arquivos Mineiros de Leprologia. Ano VII, n. 2, abril de 1947, pp. 75-80.
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e também a perseguição. A saída possível voltava a ser, nesses casos, o retorno à Colônia,
para sua sobrevivência e a de sua família. 958
O maior número de fugidos pertencia ao sexo masculino (116 contra 23 mulheres)
naquele ano, o que normalmente indicaria motivos de ordem econômica. A incapacidade do
setor público de dar assistência aos filhos dos doentes internados, quando muitos ficavam sob
a responsabilidade de familiares que estavam incapacitados de manterem essas crianças, não
recebendo apoio do setor público, pode ter sido um agravante do número de evadidos. Se em
1948 o número de 139 evasões, numa população de 423 internos, era considerado alto pelo
poder público, já que significava 32% do total, o que dizer do aumento ocorrido nos anos
subsequentes: em 1949 passa para 240, numa população de 495 internos, ou seja, 48,5%; em
1951, ocorrem 297 fugas num total de 545 pacientes, perfazendo 54%, e por fim em 1952 a
opção pela fuga começa a diminuir, já que numa população de 647 internos temos 233
evasões, ou seja, 36% do total.
A instituição vivia, naquele período, graves dificuldades para a obtenção de
medicamentos,959 contrapondo-se ao modelo propagandeado, quando de sua inauguração, que
propunha um tratamento humanizado, moderno e criticava as instituições filantrópicas e
asilares, por manterem os doentes em situação de “promiscuidade” diante da população sadia.
A análise das fugas, das condições de sobrevivência, da incompetência na oferta de
terapêutica apropriada e da assistência material cotidiana (alimentos, vestuário etc.), das
condições de conservação da estrutura física do prédio e das mortes de internos mostra um
problema na política de combate à lepra em Goiás no final da década de 1940. Diante de uma
doença incurável, mas pouco letal, o número de óbitos incomoda, pois sucederam 23 mortes
de internos, todos computados no ano de 1948. E o que mais chamava a atenção era que havia
ocorrido uma “baixa relativamente pequena, em comparação com o número de óbitos
registrados em anos anteriores”.960 O que poderia ser explicado pelo fato de que,
[d]urante quase todo o ano, a falta de médicos foi um grave óbice, mas, já no fim de
1948, se podia contar com um leprologista e um clínico. Melhorias nítidas foram
adotadas com o tratamento pelas sulfas, nos casos em que esse tratamento foi
coadjuvado por severo tratamento geral e boa alimentação.961
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Ainda se acrescenta que, desde a construção, o prédio não tinha recebido
melhorias ou reformas, o que, além de prejuízos na atenção que se poderia oferecer, levava a
prejuízos em relação ao material já existente e que poderia perder-se em qualidade. Os
problemas atingiam os serviços de oftalmologia e otorrinolaringologia, que não funcionavam
por falta de técnicos e especialistas, mostrando que era necessário o investimento na área,
aumento do número de pessoal e material. A política estadual de combate à lepra passava por
uma crise. Em 1948 a Colônia Santa Marta sofria com uma “ligeira superlotação”, atendendo
a 430 doentes, e o problema poderia se agravar, já que
[o] censo de lepra foi incentivado, sendo fichados 1.389 doentes, faltando ainda o
inquérito em 22 municípios. Avaliando-se em 2.000 o número de leprosos em todo o
Estado e sendo o índice de contagiante em tôrno de 80%, deduz-se que haverá
necessidade de isolamento de 1.600 doentes, isto é, três vêzes mais que o número
atualmente isolado.962

Para esse problema a saída era o entendimento com as autoridades federais no
sentido de aumentar a capacidade de isolamento da instituição, já que a lepra havia sido
construída sobre esse fundamento.
Para tal acordo se deu “a recente vinda a Goiaz do Senhor Diretor do Serviço de
Profilaxia da Lepra e de vários médicos”. .963 Em dezembro de 1949, o governador do estado,
Jerônimo Coimbra Bueno, e Clemente Mariani Bittencourt, representando o Ministério da
Saúde, assinam um termo de acordo para execução de obras com verba no valor de Cr$
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros). A utilização se direcionava para a construção de
casa para médico, transformação do pavilhão de serviços sociais em enfermaria, necrotério,
sala para velório, seis pavilhões Carville, uma garagem e residência do motorista, um
pavilhão para 50 crianças, uma delegacia e um manicômio, dois grupos de casas geminadas e
uma capela. No acordo, que dava início ao processo de federalização do serviço de combate à
lepra no estado, competia ao governo federal oferecer, além das verbas para a realização das
obras, o auxílio técnico, enquanto o desenvolvimento da obra ficava sob a responsabilidade do
estado.964
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Nesse mesmo ano ocorrem a Reforma do Serviço Público do Estado e a
reorganização do Serviço de Saúde. É instituído o desmembramento das Secretarias de
Educação e de Saúde, afirmando-se discursivamente a necessidade de valorização pública dos
dois setores. Em termos práticos, a partir de então ocorre a divisão do território em zonas
onde deveria haver um Centro de Saúde e uma enfermeira visitadora responsável pela
vacinação em massa e indicação compulsória de doenças transmissíveis. 965 A reorganização
da Polícia Sanitária, que vinha “prestando inestimáveis benefícios à coletividade”, exprimia,
ao lado de uma reespacialização da ação de assistência médica, uma readequação da oferta de
serviço de prevenção. Acreditava-se reforçar os serviços públicos de saúde em favor da saúde
coletiva e preventiva, ainda aumentando o número de médicos e demais profissionais
contratados e a sua proximidade com a população, e “podendo-se adiantar que dia a dia
melhores são os resultados obtidos”. 966 Acreditava-se que os empecilhos ao desenvolvimento
da atividade médica poderiam ser superados com a implantação do serviço de assistência
médico itinerante aéreo, que facilitava a partir de então o acesso às populações rurais e as
cidades mais isoladas. 967
A Taxa de combate à Lepra possuía uma extensa lista de elementos para
satisfazer, o que se justificava diante do pequeno orçamento da Receita para o exercício de
1949. A verba, para o Serviço de Profilaxia da Lepra, era de Cr$ 66.000.00 (sessenta e seis
mil cruzeiros), especificamente para pagamento de pessoal efetivo. 968 Considerando a
participação do governo federal no financiamento dos serviços médicos e de aumento da
capacidade de atendimento da instituição, ficava para o governo estadual sustentar a
manutenção da instituição, atividade para a qual não se via indicação de verba específica no
orçamento.
A falta de médicos era uma constante. O censo de 1950 indicava para Goiás uma
população de 1.234.740 habitantes, 200 médicos em atividade e um território de 622.462
quilômetros quadrados. O Serviço Itinerante de Saúde partia da prerrogativa de se adaptar à
oferta de serviços médicos às condições socioambientais e econômicas. Levava-se assistência
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médica às populações rurais, vítimas da lepra e da doença de Chagas, que se transformava em
preocupação central da saúde, já que não havia hospitais no interior, apenas 11 postos de
higiene distribuídos por todo o território. A distribuição da preocupação da Saúde Pública
com outras enfermidades é um elemento importante exposto na mensagem do governador.
Passava a merecer análise específica a política voltada para a tuberculose, 969 a malária, a
assistência aos psicopatas, a doença de Chagas e as doenças venéreas, além das atividades
com higiene pré-natal, infantil, escolar e dentária, as ações de polícia sanitária e de atenção às
verminoses. A reorganização dos serviços era explicada como base para o soerguimento
econômico do estado, pois, sem a valorização da saúde, o desenvolvimento e os interesses
coletivos teriam sido retardados. Em contraposição, indicava ações de prevenção das doenças,
de forma geral, por exemplo, por meio da higienização dos espaços coletivos como a Colônia
e o Preventório, com o objetivo de conter surtos de malária, que ali haviam ocorrido. 970
Quanto à formação de profissionais para atuar na área, em 1950 divulga-se um
chamado para inscrição em um curso de aperfeiçoamento e de especialização em leprologia,
promovido pelo Departamento Nacional de Saúde.971 Em uma renovação das diretorias, João
Damasceno Baeta, médico leprologista do Serviço Nacional de Lepra, passava a chefiar o
Serviço de Profilaxia de lepra em Goiás. 972 Ainda como resultado de convênio com a União,
passavam a dirigir o Dispensário de Rio Verde o médico Martiniano Rossi, o Dispensário de
Goiânia o médico Rodovalho Mendes Domenici e Waldemar da Silva Caldas médicoleprologista da Colônia Santa Marta.973
Em 1951, retoma o poder executivo no estado Pedro Ludovico Teixeira, depois de
um período conturbado com rodízio de vários políticos na chefia do poder executivo. 974
Afirma que, à exceção dos serviços orientados ou executados diretamente pelo governo
federal, como o serviço de combate à lepra em vias de federalização, quase todas as atividades
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e instalações do respectivo órgão foram deixadas à inércia e ao abandono. 975 O secretário
estadual de Saúde, José Peixoto da Silveira, em seu relatório em novembro de 1951, afirmava
que, dada a deficiência numérica de médicos no estado (um médico para cada seis mil
habitantes), reforçaria o atendimento médico itinerante (aéreo) e o estabelecimento de um
plano de interação entre a medicina curativa individual e a preventiva, uma nova concepção
de medicina social. 976
A campanha de profilaxia da lepra estava no centro do debate sobre as condições
em que o governo estadual desenvolvia as atividades inerentes à saúde pública, isso porque,
desde outubro de 1951, seguindo o estabelecido em acordo firmado entre o governo federal e
o estado em 1949, “passou a Colônia Santa Marta de Goiânia a ficar sob a administração,
técnica e administrativa, do Serviço Nacional de Lepra”. 977 Essa mudança nos rumos da
política se sustentava na lei que fixava as Normas da Profilaxia da Lepra no Brasil, que rezava
que “aos Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios será facultado entregar ao Serviço
Nacional de Lepra, mediante acordo bilateral, a execução parcial ou total, nas respectivas
zonas, de campanha contra a lepra”.978 Tal procedimento levou, por exemplo, a transferência
da chefia do Serviço Estadual de Profilaxia de Lepra a João Damasceno Baeta, médico do
Serviço Nacional de Lepra, que assumiria a partir de então os trabalhos de orientação,
coordenação e fiscalização de todos os serviços e órgãos de profilaxia. 979
Em 1951 ocorre a conclusão do processo de federalização do serviço de
assistência aos doentes de lepra em Goiás. O contrato previa a transferência da direção geral
de campanha e a execução de todas as medidas de profilaxia para o Serviço Nacional de
Lepra do Ministério da Educação e Saúde. Esse órgão se responsabilizaria pela
975
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[...] administração, conservação, manutenção e ampliação dos
estabelecimentos e serviços de profilaxia atualmente em funcionamento no
Estado de Goiás, e a montagem, daqueles que forem julgados necessários de
acôrdo com o desenvolvimento da Campanha. 980

E também a contribuição da União, com CR$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
cruzeiros), e o auxílio de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), para prosseguimento da
construção e equipamento da Colônia Santa Marta.
A contrapartida exigida do estado de Goiás era no sentido de oferecer uma
contribuição financeira de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), para aquele ano, e se
prorrogado o acordo se comprometia a oferecer uma cota anual de Cr$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil cruzeiros); ainda a manutenção dos funcionários não efetivos e a
inclusão no orçamento de 1952 de dotações para reparos no leprosário e dispensários. O plano
de trabalho de profilaxia da lepra previsto no acordo compunha-se da indicação de um médico
pelo Serviço Nacional de Lepra, para superintender as atividades de direção técnica e
administrativa no estado, incluídos a Colônia Santa Marta, que se subordinaria àquela
superintendência, e os dispensários de Rio Verde e Goiânia; a criação do serviço médico
itinerante para “controle e vigilância sanitária dos doentes e comunicantes dos municípios não
abrangidos pelos dispensários existentes ou a serem montados” e das crianças internadas no
Educandário Afrânio de Azevedo, bem como todas as atividades administrativas relacionadas
a essas instituições.981
Nas despesas indicadas para o Serviço de Profilaxia da Lepra, no ano de 1952,
além da verba destinada a um laboratorista, nota-se o encaminhamento de “Contribuição ao E.
de São Paulo para internamento de pênfigosos no Hospital de Pênfigo Foliáceo, 982 conforme
acordo [...] 50.000,00” (cinquenta mil cruzeiros), de um total de Cr$ 98.000,00 (noventa e
oito mil cruzeiros), ou seja, quase a metade da verba indicada para dispêndio com todo o
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serviço.983 Além desse gasto consta apenas a compra de material de consumo e de gêneros
alimentícios para a instituição.
Nesse ano o governo do estado celebra acordo com o governo federal, com o
objetivo de intensificar as atividades de profilaxia. O Termo Aditivo obrigava o Estado a
contribuir anualmente com verba de Cr$ 1.000.500,00 (um milhão e quinhentos cruzeiros),
“dotações destinadas a reparos e construções de leprosário e sedes de dispensários ou
adaptações que serão aplicadas de acordo com a orientação do Serviço Nacional de Lepra”;
em contrapartida, o governo federal investiria o montante de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões
de cruzeiros).984 Dando resposta à lotação, o novo governador comenta que mais 6 pavilhões
Carville, 3 grupos de casas geminadas, um prédio para delegacia, manicômio e um pavilhão
para 50 crianças foram construídos, em 1952, com verbas obtidas através do Departamento
Nacional de Lepra, que ainda possuíam novas construções em andamento naquela Colônia. 985
Em 1952, o governo do estado repassou para o Serviço de Profilaxia de Lepra o
valor de Cr$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros) para a construção da “ponte sobre o
Rio Meia Ponte, no local da Estação da Estrada de Ferro denominada Santa Marta”. A verba
era oriunda da anulação do previsto no exercício anterior com pessoal (possivelmente por
causa da transferência dessa responsabilidade para o governo federal). 986 O governo de Goiás,
“não dispondo de recursos à altura de sua missão”, repassa ao governo federal, por meio de
acordo firmado, os dispensários de Goiânia e Rio Verde, e inicia a instalação de novos nas
cidades de Goiás, Anápolis e Ipameri. 987 Em 1954 o governo estadual abria concorrência
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exercício de 1953. Ainda o Decreto nº. 243, de 31 de dezembro de 1952, que fixa subvenções ordinárias às
instituições assistenciais. Diário Oficial, AHEGo, Col. n. 261, jul.-dez. 1952. Goiânia, 30 dez. 1952.
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pública para a construção de dois grupos de casas geminadas para doentes e dois pavilhões
Carville, expandindo a capacidade do Hospital Colônia. 988
A crise financeira, o aparecimento de novas preocupações sanitárias e os novos
objetivos da política médica indicavam como saída, para vários governos estaduais, a
transferência da responsabilidade sobre as instituições isoladoras para o governo federal. As
negociações no estado haviam sido iniciadas por Jeronimo Coimbra Bueno e seriam
finalizadas por Pedro Ludovico. Ainda no fim da década de 1940, havia outras e novas
doenças que inquietavam os governos estaduais, sendo que para a lepra, com o isolamento e a
federalização, acreditava-se estava resolvido o problema. Para os médicos, além de as
pesquisas se expandirem para outros campos, outros interesses políticos os absorvia, como a
construção de Brasília, da Faculdade de Medicina, da Associação Médica Goiana e do
Hospital Geral de Goiânia. Para as obras do Hospital Geral seriam aproveitadas as bases
(alicerce e paredes) que haviam sido iniciadas em 1945, que poderia se constituir como o
campo clínico e base para a construção da Escola de Medicina Goiana. 989
Outro elemento médico-político ganha visibilidade: a construção e o
fortalecimento da Associação Médica do Estado de Goiás990 e da Entidade Mantenedora da
Faculdade de Medicina de Goiás,991 que buscava agregar interesses e apoio financeiro para a
instituição. 992 E junto a tudo isso um movimento pelo fortalecimento da classe médica
regionalmente, que se expressa na organização das associações.993 A década de 1960 traria
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Edital de Concorrência pública para construção de leprosário em Goiânia. Diário Oficial, AHEGo, Col. n.
265, jan.-jun. 1954. Goiânia, 30 dez. 1952.
989
Segundo informa a nota, o Estado se aproveitaria de estrutura já iniciada desde 1945 na região leste da
capital. Arquivo de Saúde Pública, ano I, n. 3, mar. 1952, pp. 89-95.
990
Concede subvenção anual de Cr$ 3.000.000,00 à Sociedade de Medicina de Goiás, para o fim que especifica.
O valor era destinado ao funcionamento da Faculdade de Medicina. Diário Oficial, AHEGo, Col. n. 282, 1960.
Goiânia, 8 set. 1960.
991
ATA da Fundação da Entidade Mantenedora da Faculdade de Medicina de Goiás. Diário Oficial, AHEGo,
Col. n. 278, jan.-jun. 1959. Goiânia, 3 mai. 1959.
992
Lei nº 2.494, de 22 de junho de 1959 – dispõe sobre auxílio financeiro para constituição do patrimônio da
Faculdade de Medicina de Goiás. Aprova o direcionamento de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de
cruzeiros) em apólices inalienáveis com rendimento de 5% de juros anualmente para constituição do patrimônio
da Fundação Faculdade de Medicina. Diário Oficial, AHEGo, Col. n. 279, jul.-dez. 1959. Goiânia, 17 dez. 1959.
993
Além da Associação Médica, temos a fundação de associações específicas e ainda centros médicos sociais,
como atestam os seguintes documentos: Associação dos Servidores do Serviço Nacional de Malária em Goiás –
Extrato de Reunião Ordinária da Associação dos Servidores do Serviço de Malária de Goiás. Diário Oficial, 9
jul. 1961. Coleção Arquivo Público Estadual, n. 287. Comenta-se que a reunião, que contava com a presença de
42 associados, havia decidido pela mudança de nomenclatura, passando a denominar-se, a partir de então,
Associação dos Servidores do Departamento Nacional de Endemias Rurais. – Circunscrição Goiás; Fundação do
Centro Médico Social – Ata da Reunião de Fundação do Centro Social Médico (CSM) realizada no dia 22 de
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ainda a emergência de um novo problema médico, a poliomielite, que exprimia um novo
modelo de organização da Saúde Pública, com ênfase na atenção preventiva por meio da
vacinação, nesse sentido exigindo uma reformulação do modelo de assistência sanitária. O
problema da lepra para o governo estadual se definia como expresso nos dois últimos artigos
publicados no Diário Oficial sobre o tema. No primeiro, a política antileprótica se apresenta
como problema sob a responsabilidade principal do governo federal; 994 no segundo, como
política de assistência e caridade, de importância secundária. 995

3.3 A Reestruturação do Modelo de Política Médica e a Hanseníase
De 1951 a 1957, a lepra divide espaço igualmente com outras doenças que
passavam a ganhar visibilidade. No orçamento do estado, lepra, tuberculose, doenças mentais
e o pênfigo recebiam o mesmo tratamento e tinham verbas direcionadas apenas para
pagamento de vencimentos de pessoal. 996 As melhorias no setor de assistência à lepra, a partir
de então, passaram a ser responsabilidades do governo federal e o estado participou apenas
com o financiamento de cursos de especialização dos médicos lotados na instituição. 997
Um fator contraditório em relação à política sanitária em Goiás de forma geral, e
em específico para a lepra, foi a criação de Comissão para propaganda da mudança da capital
federal para o planalto central, formada em sua maioria por médicos. Isso porque parte dos
maio do corrente ano na sede da Faculdade de Medicina da UFG. Diário Oficial, AHEGo, Col. n. 288, jul.-set.
1962. Goiânia, 22 ago. 1962
994
Firmado convênio para a profilaxia da lepra. Diário Oficial, AHEGo, Col. n. 289, out.-dez. 1962. Goiânia, 7
nov. 1962.
995
Comenta nota publicada no jornal Folha de Goiás (de 7 de novembro), questionando sobre o não pagamento
de subvenção por parte do Estado para as instituições de caridade, dentre elas se encontra a Colônia Santa Marta.
Nota da Secretaria da Fazenda. Diário Oficial, AHEGo. Goiânia, 9 nov. 1962.
996
Lei nº 1.192 de 14 de novembro de 1955 – Orçamento do Estado para 1956. Diário Oficial, 30 dez. 1955.
Arquivo Público Estadual, n. 268, jan-dez. 1955; e Lei nº. 1.400, de 28 de novembro de 1956 – orça a receita e
fixa a despesa do estado pra o exercício de 1957. Diário Oficial, AHEGo, Col. n. 270, jul.-dez. 1956. Goiânia,
31 dez. 1956.
997
Redundaram-se na substituição do diretor do Serviço Nacional de Lepra em Goiás, João Damasceno Baêta,
por Célio Marinho de Paula Motta, na autorização do diretor da Colônia, Dr. Pedro Rocha, de fazer curso de
especialização de lepra no Rio de Janeiro. Decretos do Diário Oficial. Diário Oficial, 17 mar. 1956; 21 abr.
1956; 31 maio 1956. Coleção Arquivo Público Estadual, n. 269, jan.-dez. 1956. Dispensando o Dr. João
Damasceno Baêta, médico do Serviço Nacional de Lepra, das funções de chefe do Serviço de Profilaxia da
Lepra; atribuindo ao dr. Célio Marinho de Paula Motta, “médico do Serviço Nacional de Lepra, a chefia do
Serviço de Profilaxia de Lepra neste estado e a orientação, coordenação e fiscalização de todos os trabalhos e
estabelecimentos de profilaxia de lepra em Goiás, em substituição ao Dr. João Damasceno Baêta, que foi
removido pela Diretoria do Serviço Nacional de Lepra para outro Serviço”; autorizando que o Dr. Pedro Rocha,
“comissionado no cargo de diretor da Colônia Santa Marta, se transporte a capital federal para fazer curso de
aperfeiçoamento e especialização em administração de serviços de lepra”.
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investimentos que deveria ser utilizada em programas sanitários foi aplicado, pelo governo do
estado, na propaganda da construção de Brasília. 998 Essa Comissão de médicos goianos, em
contraposição, ganhava visibilidade no cenário político e desenvolvia um processo de
identificação profissional. 999 Por outro lado, a transferência, que havia sido o mote de
afirmação da salubridade regional na década de 1910 nas páginas da revista A Informação
Goyana, voltava à cena com o mesmo conteúdo discursivo. No entanto, a grande preocupação
no campo sanitário era a malária. 1000 O otimismo estava marcado pela nova tecnologia
médica, que se acreditava capaz de atacar as doenças que atrapalhavam o desenvolvimento
das obras, quais sejam, vacinas, inseticidas, antibióticos 1001 e aviões com equipamentos
médicos. 1002 Se na década de 1910 a revista A Informação Goyana era o instrumento de
propaganda e defesa da transferência da capital, na década de 1950 um novo periódico, a
Revista Goiana de Medicina, é criado com o objetivo de expor o trabalho dos médicos em
relação ao empreendimento. Se nas décadas de 1910 e 1920 o saneamento da região passava
essencialmente pelo ataque à lepra, na década de 1950 o foco sanitário que se expressava nas
páginas da revista se amplia, enfatizando o interesse dos médicos pela malária, doença de
Chagas e febre amarela.1003
Essa condição se agravaria pelo desinteresse na formação de novos quadros pelas
faculdades de medicina do país. Outras enfermidades ganhavam em importância tanto na
998

O governo do estado abre um crédito de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) para cobrir os gastos de 1951 e
prevê para o orçamento o valor de duzentos mil cruzeiros para os anos subsequentes. Diário da Assembleia, n.
347 – Resolução nº 7-A de 14 de novembro de 1951 – Comissão para propaganda da mudança da capital federal
para o planalto central. Diário Oficial, AHEGo, Col. n. 259, jan.-jun. 1952. Goiânia, 26 jun. 1952.
Lei nº 542 de 3 de setembro de 1957 – abre, à Secretaria do Governo, o crédito especial de Cr$ 900.000.00
(novecentos mil cruzeiros) para socorrer às despesas com transporte e hospedagem de técnicos e missões
diversas vindos a Goiás e no seu interesse, em decorrência da mudança da Capital Federal. Diário Oficial,
AHEGo, Col. n. 275, jul.-dez. 1957. Goiânia, 8 nov. 1957.
999
VIEIRA, Tamara Rangel. Os médicos de Goiás em perspectiva: trajetória intelectual e (re)invenção do Brasil
Central (1917-1960). In: XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, Anpuh - Fortaleza, 2009, p. 2.
1000
GUIMARÃES, Fábio de Macedo Soares. O planalto central e o problema da mudança da capital do Brasil.
Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, ano 11, n. 4, 1949, pp. 471-536.
1001
VIEIRA, Tamara Rangel. No coração do Brasil, uma capital saudável: a participação dos médicos e
sanitaristas na construção de Brasília (1956-1960). História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Rio de Janeiro, v.
16, sup. 1, pp. 289-312, jul. 2009.
1002
Tanto o governo de Jeronymo Coimbra Bueno quanto o de Pedro Ludovico Teixeira investiram no serviço
médico aéreo móvel.
1003
Nas décadas de 1950 e 1960, em Goiás, a malária era considerada altamente endêmica e a doença de Chagas
tinha, especialmente nas regiões rurais, as condições de favorecimento do seu ciclo domiciliário (casa de pau-apique barreada) que desencadeia a multiplicação dos vetores. Por outro lado, no Brasil, ocorre um aumento
considerável do número de médicos (de 21.440 em 1958 para 34.261 em 1964) e de escolas médicas (13 em
1950 para 40 em 1966), e consequentemente do interesse pela pesquisa dos problemas locais. SINGER, Paul, op.
cit., 1988, p.p. 123, 124 e 136.
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atração de investimentos públicos quanto de novos profissionais formados. Localmente, a
importância da tuberculose pode ser observada na construção de um abrigo improvisado na
região da Vila Nova, que, contando com cinco casas, abrigava um total de 47 doentes em
1952. O governo estadual objetivava conseguir, por meio do Serviço Nacional de
Tuberculose, a criação de um sanatório com capacidade para 200 leitos. O número de
atividades desenvolvidas pelo dispensário de tuberculosos justificava a necessidade da obra.
Ademais, acrescem-se as obras com o Hospital Geral de Goiânia (com auxílio de verbas
federais), a construção de um pavilhão, “que constitui o novo Hospital do Pênfigo”, o
aumento de duas dependências no Hospital de Alienados e Hospício “Adauto Botelho” na
Nova Vila (com capacidade para 409 doentes) e encaminhamento de verbas para hospitais
regionais das cidades do interior.1004
Em 1951, Orestes Diniz expõe, comentando o “vulto da endemia de lepra no
Brasil”, sua preocupação quanto ao número de leprólogos em exercício, pois, no quadro do
funcionalismo de diversos estados, havia a carência de profissionais para o exercício da
função que só poderia ser exercida com formação na área. 1005 Segundo sua avaliação, “a
deficiência numérica de leprólogos ocorre, não por falta de vocações, não por escassez de
valores humanos, mas porque as condições do trabalho são desfavoráveis e as prerrogativas
oferecidas são as mais modestas possíveis, não atingindo, às vezes, os próprios limites que a
dignidade impõe”. A insuficiência de profissionais, segundo sua análise, era um dos
argumentos explicativos da expansão do número de atingidos pela lepra. O respeito da
opinião pública e a confiança no trabalho oferecido (de isolamento, observação e controle dos
doentes e comunicantes) dependiam da oferta de médicos especializados, com títulos, que
lhes dessem autoridade para o desenvolvimento da campanha de combate a doença. 1006 Mas
conclui:
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Naquele ano, o movimento do dispensário indicava o número de 4.258 abreugrafias, sendo 3.231 normais.
As verbas estaduais seriam encaminhadas para os Hospitais regionais de Jataí, Jaraguá e instituições assistenciais
em Goiás, Anápolis e Porto Nacional. TEIXEIRA, Pedro Ludovico. Mensagem apresentada à Assembleia
Legislativa pelo Governador Pedro Ludovico Teixeira, para o ano de 1952. Diário Oficial, AHEGo, Col. n. 263,
jan.-jun. 1953. Goiânia, 19 maio 1953.
1005
Com cursos oferecidos pela Escola de Saúde Pública ou pela Faculdade de Medicina de Minas Gerais.
Decreto nº. 11.289, de 5 de abril de 1934.
1006
O Curso de Leprologia do Departamento Nacional de Saúde foi criado pelo Decreto n. 4.296, de 13 de maio
de 1943. O ensino de leprologia nas Escolas Médicas era uma das conclusões propostas pela 2ª Conferência
Sanitária Panamericana de Lepra, de 1922; reforçada no V Congresso Internacional de Lepra (Havana Cuba,
1948), que se somou à cobrança pela valorização material do trabalho dos leprólogos pelos órgãos públicos de
saúde, passando a ocupar lugar de destaque nos discursos dos leprologistas brasileiros na década de 1950. O
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Apesar de se verificarem, desde 1934, cursos periódicos para formação de
leprólogos em Minas Gerais (muitos dos quais prestam atualmente sua colaboração a
essa Campanha Sanitária em todo o país) bem como pelo Departamento Nacional de
Saúde, que realiza cursos idênticos no Rio ou nos Estados, a realidade é que esses
profissionais altamente especializados não existem em número suficiente, para as
necessidades do combate à lepra.1007

As causas eram a baixa remuneração, as exigências próprias àquela atividade,
onde os médicos “se isolam muitas vezes com a família, dedicando-se integralmente à sua
árdua missão”, ou, nos casos dos médicos dos dispensários, a peregrinação atrás de novos
casos, a impossibilidade de desenvolvimento da clínica particular ou outra atividade (por
causa do preconceito).1008 Na impossibilidade de execução da clínica particular, a leprologia
aparecia como uma especialidade socializante da medicina. 1009 A exigência decorrente dessas
constatações era a melhoria salarial, tarefa que deveria estar a cargo do Serviço Nacional de
Lepra, considerando a situação de diversos estados de manterem seus servidores e mesmo sua
política sanitária, pois a maioria estava necessitada de auxílio financeiro por parte da União
para manutenção dos seus encargos.
A falta de leprologistas é reclamada por Rodovalho Domenicci, diretor do Serviço
de Lepra em Goiás, em artigo publicado em 1972: “desde 1962 que não houve aumento no
quadro de médicos e ao contrário, diminuição de três por falecimento e um que foi transferido
para outra Unidade da Federação”. Ele cobra a necessidade de realização de cursos de “lepra”
na própria Faculdade de Medicina de Goiás, para atrair novos médicos goianos.1010 Mesmo
diante da indicação nacional de que a lepra deveria ser tratada em ambulatórios como uma
doença comum, a busca pela proteção do campo de atuação foi um importante elemento de
força do poder dos leprólogos, em muitos estados, como em São Paulo, onde, desde 1941,
apenas os médicos pertencentes ao quadro do Departamento de Profilaxia da Lepra podiam
tratar os atingidos pela enfermidade, 1011 o que, parece, se repetia nos outros estados da
federação.

comentário de Oreste Diniz tem essas duas temáticas como centro: ensino da especialidade e valorização do
profissional. DINIZ, Orestes, op. cit., dez. 1951, pp. 50-65.
1007
Idem.Ibidem.
1008
AGRÍCOLA, Ernani. Campanha Nacional Contra a Lepra. Rio de Janeiro: Minole, 1946, p. 26.
1009
SALOMÃO, Abrahão. A leprologia e a socialização da medicina. BMS. Arquivos Mineiros de Leprologia,
1950, pp. 10-11.
1010
DOMENICCI, Rodovalho. Considerações sobre a hanseníase no estado de Goiás e Distrito Federal. Dados
relativos aos anos de 1942-1969. Revista de Patologia Tropical, v. 1, n. 3, 1972, pp. 347-369.
1011
MONTEIRO, Yara Nogueira, op. cit., 2003; CUNHA, 2005; OPROMOLLA, Paula Araújo. Informação em
saúde: a trajetória da hanseníase no Estado de São Paulo, 1800-2005. Tese (Doutorado) – Faculdade de Saúde
Pública, Universidade de São Paulo, 2007.
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A afirmação da carência técnica e material para o desenvolvimento do trabalho de
leprologista em Goiás era reforçada pela avaliação do médico Martiniano Rossi, 1012 diretor do
Serviço de Combate à Lepra, na qual expressava as dificuldades e transformações para
adequar-se ao modelo médico-antileprótico nacional em vigor. Essa questão parecia dar o tom
dos discursos das autoridades em leprologia em defesa da profissão. Ernani Agrícola, diretor
do Serviço Nacional da Lepra, declara:
Temos um número muito reduzido de leprologistas e torna-se imperioso que se
prepare um grupo de abnegados homens de ciência e coração para o combate à
endemia leprosa que em nosso país assume proporções de muita gravidade em
algumas regiões, seja pelo número elevado de doentes, seja pelo seu alto
coeficiente.1013

Os discursos nessa área elevavam o trabalho médico ao tom de missão. Orestes
Diniz afirmava em outra ocasião: “A sociedade teme o leproso, exigindo o seu afastamento, e
para isso o médico leprólogo é convocado. Egoisticamente, porém se esquece de que o
médico se entregou à difícil especialidade tem direitos pelo exercício de missão tão delicada.
Recebe, ao invés das justas compensações que solicita, via de regra, negativas sem mais
formalidades”. 1014 Sobre essa questão reforça Ernani Agrícola: “Temos médicos que há mais
de dez anos residem e trabalham em leprosário e aí dispendem sua mocidade e suas energias
com o mais admirável desprendimento e grande abnegação; heróis obscuros, mas fazendo jus
a mais calorosa homenagem de todos os brasileiros e as bênçãos do Céu”.1015
Era diante dessa situação que a Sociedade Mineira de Leprologia havia tomado a
dianteira e chamava os médicos de Goiás e de outros estados para participarem de um
movimento exigindo do governo federal a criação de “um quadro especial de leprólogos,
condignamente remunerados, que seriam postos à disposição dos Estados e Territórios para se
devotarem, em regime de tempo integral, aos trabalhos de profilaxia” e a expansão dos
conhecimentos em leprologia, 1016 além do quadro médico oficial. Para tanto, cobrava a
extensão dos cursos “a Chefes de Unidades Sanitárias, a estudantes de medicina e a pequenos
1012

ROSSI, Martiniano. Desenvolvimento da campanha contra a lepra no estado de Goiás. Revista Goiana de
Medicina, n. 8, 1962, pp. 39-42.
1013
AGRÍCOLA, Ernani, op. cit. 1946, p. 61.
1014
DINIZ, Orestes. Extrato de relatório apresentado por Orestes Diniz ao transmitir em 1950, o cargo de
Presidente da Sociedade Mineira de Leprologia. BMS. Arquivos Mineiros de Leprologia, 1950, p. 249.
1015
AGRÍCOLA, Ernani, op. cit., 1946, p. 61.
1016
Incentivados pela criação do Instituto de Leprologia (Art. 1º, do Decreto-Lei nº. 8584, de 8/1/1946),
destinado a realizar pesquisas, estudos e investigações sobre a lepra. Além das recomendações do V Congresso
Internacional de Leprologia Havana, Cuba, 1948, e da III Conferência Panamericana de Lepra realizada no Rio,
1946.
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técnicos, tais como: guardas, enfermeiros e auxiliares de laboratório”, para que colaborassem
nos trabalhos de profilaxia.
Cobra ainda os investimentos em pesquisa, por considerar que, mesmo com o
aumento do número de altas, para muitos, a cura ainda não havia chegado. Para tanto, era
necessário o desenvolvimento de novos métodos de tratamento e profilaxia, superiores ao uso
da sulfona. Mas reafirma que a sulfonoterapia era a responsável por criar um novo panorama
no tratamento, possibilitando o deslocamento da política do leprosário para o dispensário,
assim nota a atração de clínicos gerais na assistência aos doentes. Para tanto, exige que era
necessária a melhor formação desses profissionais na área, a destruição da impressão de
incurabilidade da doença e o melhoramento das condições de trabalho dos dispensários
(indica nesse sentido o uso de aviões como dispensários móveis). Considera que não era
possível a solução do problema da lepra em muitos estados, sem o auxílio financeiro do
governo da União. As rendas públicas de algumas unidades federadas não eram suficientes
para fazer face aos pesados ônus de manutenção dos leprosários e demais peças do arsenal
antileprótico, sendo, talvez por isso, prevista a passagem desses órgãos para o Serviço
Nacional de Lepra. As despesas do governo federal, bastante apreciáveis, eram, porém, na
realidade, inferiores às feitas pelos estados, justificando-se, assim, que alguns transfiram as
responsabilidades de manutenção ao Serviço Nacional de Lepra.
Indica a ideia de subvenção de metade dos custos (leito/dia) pelo governo federal
como solução plausível para os estados. Vislumbrando ainda os problemas dos doentes,
sentencia que, sem a assistência social às famílias, se manteria o número alto de fugas. A
assistência às famílias dos doentes de lepra foi largamente discutida no Brasil, no entanto, o
consenso girava em torno de sua manutenção nas mãos da iniciativa filantrópica, representada
especialmente no país nas décadas de 1930 e 1940 pela Federação de Assistência aos Lázaros
e Defesa contra a Lepra. 1017 Como solução, aponta a criação de Serviços de Visitadores
Sociais, que, além do apoio moral e material, desenvolveriam um plano de educação sanitária.
Esse trabalho poderia ser ainda ampliado com a divulgação da “voz autorizada dos
leprólogos”, informando sobre a doença ao doente e sua família, ao público em geral, à classe

1017

2ª Conferência Nacional de Assistência Social aos Lázaros. Rio de Janeiro, 1945; AGRÍCOLA, Ernani, op.
cit., 1946, pp. 38-39.
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médica, às enfermeiras, aos professores e ao clero.1018 Essa atividade educativa finalizaria os
auspícios, exigidos naquele momento, pelo “trabalho, patriótico e civilizador” de contenção
da doença, dentro do quadro discursivo nacionalista e oficial do Governo Getúlio Vargas,
diapasão para as falas referentes ao programa de combate à lepra. 1019
A nova perspectiva diante da condição do doente de lepra havia se iniciado em
1951, com a participação política dos doentes, através do voto nas eleições. O que se cogitava,
por meio da Lei nº. 1.430 de 12 de setembro de 1951, era a retomada dos direitos civis dos
internados em estabelecimentos coloniais.

1020

No entanto, o exercício daquele direito

democrático se fazia considerando diversos cuidados médicos e também com imensa
dificuldade em encontrar pessoal disposto a tomar frente nas votações, o que talvez possa ser
justificado pelo alto nível de receio e preconceito perante a doença. Em Goiânia, por exemplo,
acompanhando o processo de instalação das Mesas Receptoras de votos, se nota que aquelas
que se encontravam na Colônia Santa Marta foram as únicas que exigiram a troca dos
receptores por três vezes. As Mesas Receptoras de votos deveriam ser instaladas nos
pavilhões de serviços médicos e os seus membros eram preferencialmente formados por
médicos e funcionários sadios daqueles estabelecimentos.
Os procedimentos não eram simples. Os títulos eleitorais deveriam ser
desinfetados e entregues às Mesas Receptoras às vésperas do pleito, para que os eleitores, no
dia da votação, fossem chamados individualmente para exercerem seu direito de voto. O
presidente da mesa era dispensado de rubricar a folha de votação após a assinatura pelos
eleitores internos. Após o depósito do voto, aguardava-se nova desinfecção dos documentos
utilizados no pleito, para só então serem apurados. A apuração seria procedida por uma Junta
Apuradora Especial, “presidida pelo respectivo Juiz Eleitoral e integrada por especialista em
1018

FONTE, Joir. Um programa mínimo para a Campanha de Profilaxia de Lepra. Boletim do Serviço Nacional
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No Diário de Justiça constam novas mudanças: o juiz eleitoral, “tendo em vista o aparecimento de novos
impedimentos de presidentes, mesários e secretários das mesas receptoras de votos, resolve proceder às seguintes
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leprologia, ou, na falta destes, por pessoas suficientemente familiarizadas no trato de tais
enfermos”. 1021 Esse esforço pela participação política dos doentes mostra no começo daquela
década o ensaio de uma discussão sobre uma maior abertura daquelas instituições.
Se discursivamente se afirmava que política e economicamente o problema da
Colônia Santa Marta, da profilaxia da lepra e assistência aos leprosos deveria ser resolvida
com a federalização, no nível da prática médica notamos que houve mudanças sensíveis no
final da década de 1940 e início da década de 1950: o uso das sulfonas e a vacinação
profilática com o BCG. As pesquisas que se desenvolveram na compreensão dos efeitos
curativos da sulfona sobre os doentes de lepra tiveram lugar no Centro de Investigações de
Carville na Colônia do Estado da Louisiana nos Estados Unidos. Foi nesse centro instalado
em 1921 que Guy Henry Faget divulgou em 1941 os resultados positivos de sua
terapêutica. 1022 No Brasil, o tratamento dos doentes atingidos pela lepra com os medicamentos
à base de sulfona (dapsona) foi iniciado em Guarulhos, São Paulo, em 1944. Popularizado no
país nas décadas de 1940 e 1950, não significou o fim do isolamento, 1023 muito menos a
diminuição do poder médico de intervenção sobre os doentes e sãos. Em Goiás, a
possibilidade de medicação foi um elemento a mais a fortalecer o discurso e o poder médico.
Acrescente-se, ainda, o desenvolvimento de pesquisas locais e experimentação de novas
tecnologias terapêuticas e o fato de a tardia inauguração do leprosário ter sido um elemento
fortalecedor do segregacionismo.
Os medicamentos à base de sulfonas começaram a ser experimentados no Brasil
em 19441024 e na colônia goiana em 1948. No ano seguinte, as compras de medicamentos à
base de sulfa são largamente superiores àquelas de medicamentos à base de chalmoogra,1025
1021

Lei nº 1.430 de 12 de setembro de 1951. Era preciso que se estabelecessem regras especiais para a apuração
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CURI, Luciano Marcos. Defender os sãos e consolar os lázaros: lepra e isolamento no Brasil: 1935/1976.
2002. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em História da Universidade e Uberlândia, 2002.
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cit., 2007.
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abandonados em 1950. Junto à transição da terapêutica utilizada, exprimem-se, a partir de
então, um nível de questionamento do isolamento e a indicação de que a campanha contra a
lepra devia se fundar mais especificamente no tratamento ambulatorial, pois começam a
aparecer no censo de Lepra para Goiás os números referentes às altas concedidas. Em 1949
ocorreram dez altas provisórias 1026 e o isolamento de três doentes em domicílio. Como
podemos ver na citação seguinte, era pequena a esperança: “Não houve nenhuma alta
definitiva na Colônia de Santa Marta, em 1948. No mesmo período, foram transferidos para o
Dispensário Central de Pele de Goiânia 19 internados, 10 homens e 9 mulheres, após
cuidadosos exames clínicos, bacterioscópios, testes de Mitsuda e biópsias”.1027
Embora o governo federal tenha legislado sobre a concessão de altas em
leprosários na década de 1950,1028 na Colônia Santa Marta é apenas a partir de 1952 que se
apresenta o aumento do número de altas provisórias (doze), ocorrendo a primeira alta
definitiva no ano de 1956, em contraposição a quinze provisórias. Nos anos de 1957 e 1958
ocorreram apenas altas provisórias, vinte e uma e quatorze respectivamente. Entretanto, a
década de 1960 iniciava indicando novos rumos para a política de isolamento de doentes,
sendo que dez pacientes tiveram altas provisórias e nove definitivas; e em 1962 doze altas
provisórias e dez definitivas, ou seja, apenas dez anos após a normatização, nos números
começam a ser explicitados os resultados do uso da nova medicação e a adequação da
instituição às novas indicações da Campanha Nacional Contra a Lepra.
Para a Colômbia, Obregón Torres afirma que o isolamento dos doentes e a forte
intervenção do poder médico político na institucionalização da doença se mantiveram até
1961, quando da utilização das sulfonas. A partir de então se empreendeu o questionamento
da prática de segregação e se reconstruiu a política colombiana para o tratamento da lepra e
dos leprosos. No entanto, o resultado desse processo é a constituição de uma invisibilidade e

Goiás ao iniciar-se a sessão ordinária de 1950 pelo Gov. Jeronymo Coimbra Bueno. Diário Oficial, AHEGo,
Col. n. 254, jul.-dez. 1950. Goiânia, 15 jul. 1950.
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Segundo a leitura do Censo de Lepra publicado pelo Serviço Nacional de Lepra (números extraídos das
Tabelas do Anuário Estatístico do Brasil) e dos dados divulgados pelas Mensagens dos Governadores do estado
de Goiás.
1027
BUENO, Jeronymo Coimbra, op. cit., 2 maio de 1949.
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Lei Federal nº 1.045, de 2 de janeiro de 1950, de concessão de altas para doentes de lepra, e Portaria nº. 11,
de 8 de março de 1950, de regulamentação da lei anteriormente referida. OPROMOLLA, op. cit., 2007, p. 65.
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do esquecimento da doença, consequentemente o desconhecimento e a incapacidade dos
trabalhadores em medicina para seu diagnóstico. 1029
No Brasil, a maioria das instituições coloniais instituiu o uso dos medicamentos à
base de sulfona no final da década de 1940. Na Colônia de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, o
tratamento intensivo à base de sulfas foi iniciado em 1948; 1030 no Hospital-Colônia São
Roque no Paraná, em 1947, quando, segundo Aureliano Mattos de Moura, a mortalidade teria
caído de 8,14% para 2,3% após o uso da medicação.1031 Na Colônia do Carpina, no Piauí, as
sulfas foram incorporadas lentamente no cotidiano da instituição durante a segunda metade
dos anos 1950, sendo ampliada apenas na década de 60. 1032 Na Colônia Santa Marta, em
Goiânia, em 1948 já se fazia amplo uso dessa medicação e, para essa instituição,
consideramos como Olinto para o Paraná, que, com a possibilidade de cura por meio das
sulfonas, o processo de medicalização e a busca da profilaxia da doença foram “ainda mais”
legitimados.1033
Em 1953, Nelson Sousa Campos publicou os resultados de uma pesquisa que
desenvolveu com os internos (saudáveis) do Preventório Afrânio de Azevedo em Goiânia,
estudos sobre a leprominorreação em um grupo de 34 pessoas, com idade entre 4 e 20 anos.
Esses indivíduos, segundo a investigação, apresentavam testes negativos de Mitsuda que
foram positivados após o uso oral do BCG. Tais resultados advinham de uma análise da
relação entre lepra e tuberculose e teve o apoio do médico Cesarino Netto. A expansão do
campo de observação aos corpos de crianças e jovens saudáveis mostra a força interposta pelo
poder médico institucional diante do problema da lepra e, de certa forma, o autoritarismo
presente no seu modelo de ações. A avaliação desenvolvida na década de 1950, bem como a
ação de vacinação em massa são caracterizadas pelo grau de intervenção no corpo, migração
dos espaços de aplicação de pesquisas médicas antes radicadas nos grandes centros como São
Paulo e Rio de Janeiro.
No caso de Goiás, as verificações apuradas por Nelson de Souza Campos e sua
equipe levaram a um resultado inusitado. O estado foi o primeiro a desenvolver uma
1029
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campanha de imunização em massa. A vacinação pelo BCG foi aplicada no ano de 1953, por
meio da colaboração entre o governo do estado, o Serviço Nacional da Tuberculose e o
Serviço Nacional de Lepra. Após intensa discussão para o convencimento da classe médica
sobre o caráter positivo daquela prática, se considerava que era inaugurada em Goiás uma
nova era, com a vacinação em massa de sua população, “a fim de que possamos evitar que
surjam casos e mais casos de lepra e tuberculose nas plagas goianas, devendo o nosso povo
estar agradecido e reconhecido ao atual dirigente da Secretaria de Estado da Saúde”. 1034
Em relação ao BCG, Laurinda Maciel afirma que, desde 1947, o médico Rubem
David Azulay desenvolvia pesquisas sobre seu uso na profilaxia da lepra, tendo como objeto
da pesquisa as crianças internadas no Preventório Santa Maria do Hospital Curupaity, no Rio
de Janeiro. Assim, proporia no Congresso de Havana, em 1948, a sua indicação como método
de prevenção. Rejeitada a proposta, seria, portanto, recomendada em Madri, em 1953 durante
o VI Congresso Internacional de Lepra, mas com “finalidade investigativa”. 1035 Durante
aquele Congresso o Comitê de Epidemiologia e Profilaxia chamou a atenção para a
“possibilidade de reversão lepromínica com o BCG”,

1036

o que fez com que essa

recomendação fosse aprovada. No entanto, o Conselho Geral do Congresso de Madri
argumentou que essa prática estava “ainda em fase de experimentação e que não existiam
provas suficientes para justifica-lo como medida definitiva de profilaxia”. 1037
A primazia de Goiás, naquela campanha de vacinação, no entanto, havia exigido
do Secretário de Saúde uma intensa manobra de convencimento dos representantes da
Assembleia Goiana. Em julho de 1949, apresentou um longo relato explicativo intitulado “A
inocuidade e eficácia do BCG”. 1038 Parece que o autor dos questionamentos teria sido o
deputado Gomes Filho. O secretário responde que “não basta que eu e o deputado José Elias,
por exemplo, acreditemos na becegeisação, mas é preciso que todos se convençam de seu
valor e de sua necessidade”. Para esse convencimento, o discurso do médico apresenta uma
análise ampla da história do desenvolvimento da pesquisa do BCG internacionalmente e no
1034
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Brasil. 1039 Ao largo do apoio político à pratica médica ainda questionada, se mostrava, no
mesmo período no estado, um debate sobre as condições físicas e de manutenção da
instituição.
O Secretário de Saúde do Estado organiza todo um esquema de apoio para a
equipe de vacinação e envia ofício às prefeituras municipais cobrando das autoridades a
colaboração total.1040 Segundo o relatório da Secretaria de Saúde do Estado, a campanha havia
alcançado 167.446 indivíduos da região centro e sul do estado, mas seria expandida ainda
para outras regiões. Já o executivo do estado se apressou na homenagem ao médico Nelson de
Souza Campos e sua equipe, 1041 que segundo o Secretário da Saúde soube “ensinar como ser
professor de civismo e brasilidade, de trabalho e dedicação, de camaradagem e coleguismo,
de chefia e comando, de medicina e idealismo”, e afirma que os resultados daquela campanha
iniciada pelo médico “somente o futuro reconhecerá”, pois significava “uma revolução
científica” que “Goiás está tendo a honra de poder usufruir e que o Brasil está tendo a glória
de demonstrar ao mundo”.1042
A vacinação em massa iniciada por Goiás não foi aceita sem contestação em
outros estados. Quando Nelson de Souza Campos tentou colocá-la em prática em São Paulo,
gerou a oposição de pesquisadores, instituições de pesquisa e entidades voltadas para a
implantação de políticas de Saúde. É preciso deixar claro que o uso da vacina BCG por via
oral como forma de prevenção contra a lepra só passa a ser aconselhada a partir de agosto de
1958 na Quarta Reunião de Médicos Leprólogos brasileiros. 1043
A Revista Brasileira de Leprologia publicou, em 1956, um artigo do médico
informando que a Cátedra de Tisiologia da Faculdade de Higiene de São Paulo havia
realizado um Seminário para discutir os aspectos relacionados ao uso do BCG, bem como sua
capacidade imunizante: “a ação do BCG como elemento capaz de conferir certo estado de
1039
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resistência frente à lepra, em vista da capacidade da viragem da lepromino-reação”. No texto,
critica a Divisão de Tuberculose, do Departamento de Saúde, por não haver comparecido ao
Seminário, já que era o responsável por empregar aquela vacinação no estado. Acreditava que
a ausência se devia à oposição do Departamento ao uso do BCG e às técnicas empregadas.
Conclui, por fim, que a finalidade daquele departamento era “tentar embaraçar, retardar,
dificultar uma campanha de calmetização em massa da população escolar, no Estado de São
Paulo determinada pelo Governo do Estado, visando a profilaxia da lepra e tuberculose”.1044
A Faculdade de Higiene de São Paulo, por meio de seu diretor Augusto Leopoldo
Ayrosa Gaivão, responde que havia criado uma comissão composta por bioestaticistas
brasileiros para darem parecer sobre os resultados dos trabalhos sobre o uso do BCG
ministrado por via oral, que era considerada ainda discutível. Na continuação da discussão,
Nelson de Souza Campos (18 de fevereiro de 1957) afirma que defendia uma campanha de
beceigização da população, fundada nos precedentes defendidos pela própria Organização
Mundial da Saúde, mas que sabia que a Cátedra de Tisiologia da Faculdade se posicionava
contrariamente àquela forma de profilaxia, respeitava a oposição, mas reforçava que
entravava o início da campanha de calmetização no estado. Raphael de Paula Souza
acrescenta ao debate que as decisões e posturas contrárias a Nelson de Campos estavam de
acordo com as conclusões tomadas no IV Seminário da Faculdade de Higiene e Saúde
Pública, que considerava a necessidade de apreciação de técnicos em bioestatística sobre os
resultados com o BCG, e que aquelas conclusões haviam sido assinadas pelo próprio
médico.1045 Na resposta a Raphael de Paula Souza, Nelson afirma que, “embora nossa opinião
pessoal seja de convicção na ação do BCG por via oral, na inversão da lepomino-reação e daí
o seu papel na imunidade antileprótica, respeitamos o ponto de vista dos nossos contraditores,
admitindo e proclamando que novos estudos deverão ser realizados”. 1046 Afirmava Joir Fonte,
em 1957, sobre a profilaxia da doença e o uso do BCG:
[...] toda a profilaxia de qualquer doença transmissível decorre do princípio
consubstanciado na fórmula geral, e, portanto assenta-se num tripé: descoberta
(diagnóstico precoce) e estancamento da fonte de contágio (tratamento profilático
1044
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com diaminosifenilsulfona que já realiza, na lepra, pelo menos temporariamente);
interrupção das vias de contágio (isolamento geográfico ou, moderadamente,
isolamento-educação, que só se consegue com a educação sanitária direta, feita pela
enfermeira sanitária no domicílio); e proteção do receptível (imunização artificial, a
que talvez se preste o BCG – quem sabe? –, e educação higiênica e levantamento
das defesas naturais).1047

Excluindo-se Goiás, o BCG ainda era uma interrogação em âmbito nacional, o
que se sustenta na afirmação exposta em 1959, pelo médico Abrahão Salomão, de “que nada
foi feito na mesma extensão, em nenhum outro Estado do Brasil. Confessa ser adepto do BCG
e acredita que o mesmo tem o poder de mudar Mitsuda negativos em positivos”. 1048 Expõe
ainda a força do poder médico localmente, bem como a movimentação e intercâmbio de
conhecimento, prática e informação entre os médicos locais e os médicos ligados a
instituições de pesquisas nacionais. Nesse sentido Tamara Rangel Vieira afirma, por exemplo,
que na década de 1950 os médicos goianos possuíam uma intensa agenda de viagens pelas
principais capitais do país, especialmente aqueles participantes do projeto de construção da
capital federal para o Brasil Central, o que afirmaria que não estavam isolados ou atrasados
em relação às discussões que se empreendiam alhures. 1049
O trabalho que deu início à discussão em São Paulo sobre o processo de vacinação
em massa foi “O BCG na Profilaxia da Lepra”, no qual Nelson discute a contraposição de
alguns pesquisadores ao método de calmetização, por acreditarem que a positivação da
leprominorreação fosse espontânea e não provocada pelo BCG. Diante disso, o autor
apresenta, em 1953, um estudo com 34 indivíduos internados no Preventório Afrânio de
Azevedo de Goiânia, “que reiteradamente negativos ao teste de mistuda, após o uso de 3
doses de 0,20 de BCG positivaram a lepromino-reação no tempo regulamentar da leitura”.1050
Argumenta que o VI Congresso Internacional de Madri havia recomendado a calmetização e
questiona qual seria então o entrave àquela prática.
O emprêgo da vacina BCG como elemento auxiliar na profilaxia da lepra é muito
recente e, em poucas regiões de poucos países, tem sido empregado largamente, de
maneira indiscriminada, abrangendo a população em geral, com essa finalidade. A
extensão de seu estudo data apenas de 1950 e podemos dizer que de 1952 para cá é
1047
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que se iniciou a aplicação direta na profilaxia, com seu emprêgo entre comunicantes
de doentes, e assim mesmo, em poucos serviços e de maneira ainda pouco
ordenada.1051

O interesse na vacinação com o BCG se fazia diante das pesquisas que se
desenvolveram a partir da constatação do antagonismo entre tuberculose e lepra. Dessa forma,
empreenderam-se pesquisas com o objetivo de avaliar a capacidade do BCG na
reversibilidade da leprominorreação nos organismos dos doentes e na imunização dos sadios.
Ao defender essa prática afirmava-se a capacidade do BCG de gerar resistência perante a
infecção leprosa, indicando, dessa maneira, uma nova forma de profilaxia além do
isolamento.
Trabalhos recentes têm demonstrado a propriedade do B.G.G. de, numa
percentagem elevada de casos, tornar positiva a reação à lepromina em pessôas que
a apresentavam anteriormente negativa.
Considerando como já estabelecido o valor prognóstico da reação de Mitsuda, não
só entre os doentes mas principalmente entre os sãos, é de se reconhecer o valor que
assume para a profilaxia da lepra a prática dessa vacinação no campo da Leprologia.
A inocuidade do B.C.G. é ponto pacífico. Está incorporado como elemento
indispensável na luta antituberculosa em todos os países. Inverte a lepromino-reação
de negativa para positiva, segundo a opinião da maioria quase absoluta dos
pesquisadores em percentual sempre acima de 80%. Diante disso qual o motivo de
seu não incorporamento ao organismo antileprótico? Qual o inconveniente que há na
difusão de seu emprêgo? Respondam os opositores do emprêgo do B.C.G. na
tuberculose e na lepra.1052

O pesquisador, durante o tempo que esteve em Goiânia, aproveitou-se para
desenvolver suas pesquisas sobre o uso do BCG na imunização contra a lepra, 1053 valendo do
seu poder de ação diante da política sanitária no estado em 1953. Adiantando na prática uma
discussão que só se faria no âmbito médico paulista em 1957, mostrava o poder de
intervenção médico-social na profilaxia da lepra presente em Goiás naquela década.
Durante a Reunião Conjunta da Associação Brasileira de Leprologia e do
Departamento de Leprologia da Associação Médica de Goiás, ocorrida em Goiânia em
novembro de 1959, as discussões em torno do uso do BCG como preventivo da doença
mostram as controvérsias no que concerne àquela prática que havia atingido uma considerável
parcela da população goiana. De 1953, quando havia começado alcançado “167.446
1051

CAMPOS, Nelson de Souza. Resultados colhidos pela vacinação com BCG e meios de sua avaliação.
Revista Brasileira de Leprologia, out. – dez. de 1954, 25(4); p. 349.
1052
CAMPOS, Nelson de Souza, op. cit., disponível em: < http://hansen.bvs.ilsl.br>. Acesso em: 15 jul. 2011.
1053
Nelson Campos, com apoio de Cesarino Neto na Colônia Santa Marta, e outros pesquisadores em outras
colônias do país realizaram pesquisas sobre a sensibilidade tuberculínica, para observar a diferença dessa
sensibilidade em lepromatosos e a coletividade em geral.
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indivíduos da região centro e sul do Estado”, abrangia em 1960 “cêrca de 900.000
pessoas”. 1054 Para observação da capacidade de alcance da campanha, é preciso que se
observe que na década de 1950 a população recenseada em Goiás era de 1.214.921 (um
milhão, duzentas e quatorze mil, novecentas e vinte e uma pessoas) e em 1960 de 1.913.289
(um milhão novecentos e treze mil, duzentos e oitenta e nove indivíduos). 1055
Em relação à descoberta de novos casos e à prevenção de contaminação dos
comunicantes, em 1959 as autoridades locais haviam “realizado 4.200 reexames de contatos e
cêrca de 1.630 testes de Mitsuda, alcançando a Calmetização, 25.000 pessoas”. 1056 A ação
educativa sanitária, mesmo com a precariedade dos meios de divulgação nos municípios do
interior, tinha o “controle dos focos” em cerca de 50% que reforçavam o “despistamento de
casos novos em maior número, citando que em 1956 a forma lepromatosa era de 63% e 19581959 baixava para 49%”.1057
As recomendações da Campanha Nacional contra a Lepra, 1058 que começam a ser
seguidas no estado em 1956, de transferir a centralidade da profilaxia da doença do
isolamento em leprosário para o atendimento ambulatorial, são processadas em Goiás com
adaptações. Isso porque se notam tanto o fortalecimento do trabalho médico e a expansão da
capacidade de isolamento da colônia quanto o mais fácil acesso e fichamento dos doentes com
o aumento do número de ambulatórios/dispensários de lepra, além da implantação, em 1948,
do serviço médico itinerário aéreo. Essas modificações podem ser observadas no quadro que
segue:

1054

ROSSI, Martiniano. Fala apresentada durante a Reunião Conjunta da Associação Brasileira de Leprologia e
do Departamento de Leprologia da Associação Médica de Goiás, nov. 1959. BMS. Arquivos Mineiros de
Leprologia, ano XX, n. 1, jan. 1960, pp. 47-60.
1055
ESTADO DE GOIÁS. População recenseada. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:
www.seplan.go.gov.br/sepin/pub/GoDados. Acesso em: 04 de mai. 2013.
1056
ROSSI, Martiniano, op. cit., 1959, pp. 47-60.
1057
Idem. Ibidem.
1058
A Campanha, que havia se iniciado no Rio de Janeiro em 1954, é expandida para todo o país até 1959 e
indicava a centralização da profilaxia da lepra nos dispensários.
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Ilustração 15: Gráfico comparativo de novos doentes fichados e em leprosário (1943-1962).
Fonte: ROSSI, Martiniano, op.c it., 1962, pp. 39-42.

Durante o período de 1942 a 1962, a criação da Superintendência da Profilaxia da
Lepra em Goiás, 1059 facilitou o fichamento de novos doentes, o exame dos comunicantes e o
internamento dos contagiantes. No entanto, a manutenção da política de isolamento era
afirmada como resultado do aumento do número de doentes com formas lepromatosas, do
grande preconceito que envolvia a doença, mas também da “política de internação sempre
solicitada pelas autoridades municipais, desconhecimento da maioria dos colegas que não
estão ainda inteirados dos novos rumos da profilaxia da hanseníase”. 1060 E da insistência dos
próprios leprologistas para resguardo daquele setor de trabalho, mesmo que os discursos
fossem marcados pelo questionamento do isolacionismo, pela luta contra o preconceito em
relação aos doentes e pelas novas descobertas em relação ao tratamento da doença.
O problema da hanseníase no Estado de Goiás, de acordo com os últimos dados,
necessita e merece maior compreensão e atenção dos Poderes Públicos, pois dia a
dia está se agravando mais.
O número de casos fichados todos os anos tem sido elevado e mais grave ainda se
torna a situação porque tem havido predominância das formas contagiantes.
Acreditamos que a prevalência no descobrimento de doentes na forma lepromatosa
ocorre principalmente por conta do atraso do meio rural, dificuldades de

1059
1060

A Instituição funcionou de 1952 a 1965.
DOMENICCI, Rodovalho, op. cit., 1972.
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comunicações de determinadas zonas do Estado e ainda mais pelo preconceito ainda
existente contra a doença.1061

O resumo das atividades dos Dispensários de Goiânia e Rio Verde expressa parte
da mudança de comportamento quanto ao tratamento, o aumento considerável de pessoas que
compareciam para medicação ambulatorial, 246 em Goiânia e 41 em Rio Verde, sendo que na
capital 64 novos pacientes foram encaminhados ao leprosário, contra apenas 5 na cidade de
Rio Verde. 1062 No entanto, o Relatório apresentado pela Secretaria da Saúde de 1952
apresenta como benefícios do Convênio com o Governo Federal o aumento no número de
internados, a instalação de quatro novos dispensários (Anápolis, Ipameri, Goiás e Rio Verde),
a compra de cinco jeeps e a destinação de um orçamento de quatro milhões de cruzeiros para
o aumento na capacidade de atendimento da Colônia Santa Marta.1063
O Serviço de Lepra adquiriu uma viatura para cada dispensário, que ficava em
condições de oferecer um melhor controle dos doentes e comunicantes atendidos em suas
residências, “passando da fase estática dos Dispensários para a de movimentação”. Ainda,
seguindo os rumos indicados na Campanha, o número de Dispensários existentes no estado
havia sido aumentado, sendo que foi “feita nova divisão do Estado, passando os seis
dispensários existentes para 15 áreas de ação ou G.T.” (treze para o sul e dois para a zona
norte do Estado).1064 A Campanha Nacional Contra a Lepra foi instituída em Goiás no ano de
1956,1065 sendo que, a partir de então, o fichamento dos doentes e o trabalho de profilaxia
foram realizados de forma mais intensa. 1066 No entanto, era ainda a lógica do isolamento o
centro da prática médica profilática como exposto no quadro apresentado.1067
No estado de Goiás, afirmava Nelson Campos, houve “uma mudança brusca”,1068
notada a partir da federalização dos serviços e da implantação de ações profiláticas intensivas.
Essa transformação, no entanto, reforçava o poder de intervenção médica sobre a doença e
1061

DOMENICCI, Rodovalho, op. cit., 1972, p. 358.
Em 1951, em Rio Verde, se cria um novo abrigo para leprosos que explicaria a grande diferença numérica
em relação ao atendimento de pacientes e o encaminhamento para o leprosário.
1063
Relatório apresentado pela Secretaria de Saúde do estado de Goiás, ao governador. Revista Arquivos de
Saúde Pública. IPEHBC. n. III, n. 6, Goiânia, fev. 1953.
1064
ROSSI, Martiniano, op. cit., jan. 1960, pp. 47-60.
1065
DOMENICCI, Rodovalho Mendes, op. cit., 1972, p. 351.
1066
Embora o Manual de Leprologia de 1960 indicar a existência de apenas doze grupos de trabalho, situados
em: Rubiataba, Jaraguá, Anápolis, Goiás, Firminópolis, Goiânia, Pires do Rio, Ipameri, Jatai, Rio Verde, Uruaçu
e Miracema do Norte. BRASIL. Serviço Nacional de Lepra. Manual de Leprologia, Rio de Janeiro, 1960, p. 26.
1067
DOMENICCI, Rodovalho, op. cit., 1972.
1068
CAMPOS, Nelson de Souza. Fala pronunciada durante a Reunião Conjunta da Associação Brasileira de
Leprologia e do Departamento de Leprologia da Associação Médica de Goiás, novembro de 1959. BMS.
Arquivos Mineiros de Leprologia, ano XX, n. 1, jan. 1960, pp. 47-60.
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doente. A imunização com o BCG, como ação para o controle da doença, e a nova orientação
(da Campanha Nacional contra a Lepra) exigiam a cooperação de toda a classe médica no
diagnóstico precoce. As novas pesquisas expõem o aumento do interesse e maior formação de
médicos na área leprológica. 1069 No final da década de 1950, na área da patologia, J. B.
Cesarino Netto1070 estuda os “Grupos Sanguíneos na Lepra”. Também são elaboradas duas
análises dirigidas pelo patologista Jarbas Dolles, além dos trabalhos e das ações interpostas
pelo médico Nelson Campos. Cesarino Netto avaliou a distribuição dos grupos sanguíneos em
leprosos, tendo amostras de sangue de 241 pacientes. O estudo teve como “finalidade apurar a
possível associação cromossômica de fatores de resistência ou susceptibilidade” ao contágio
da doença. Já o médico Jarbas Dolles investigou, nos anos 1958 a 1960, sobre “infiltrados
lepromatosos em válvulas venosas” e “sinovite leprosa” em paciente portador de lepra
tuberculoide.1071
A movimentação científica, a prática médica local e o interesse pelo tema da lepra
podem ser percebidas nas pesquisas desenvolvidas localmente como anteriormente exposto,
na divulgação desses estudos em revistas, 1072 na participação dos médicos locais em certames
nacionais e regionais, na ocorrência de eventos em Goiânia tratando especificamente do
problema da lepra,1073 no fortalecimento da classe médica local por sua participação política
em temas de interesse nacional como a defesa da construção da nova capital federal.

1069

Havia um interesse crescente pela leprologia. Um curso oferecido em Goiânia pelo DNS especializava na
área os médicos Leonardo Cristina Sobrinho, José Braz Cesarino Netto, Eliel de Oliveira Almeida, Jose Vital
Socrates, Allyrio Furtado Nunes, Geraldo Brasil, Alberto Teles de Oliveira, Aristoclides Teixeira, Ranier de
Paula, Mario Soares Pinheiro, Illidio Antunes Campos, Olinto Manso Pereira e Nicodemus Alves Pereira.
Boletim Informativo: Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Leprologia, n. 7, jul.-set. 1950.
1070
O médico Cesarino Netto avaliou se fatores da hereditariedade intervinham no curso da infecção pela lepra,
“predeterminando a forma clínica ou gravidade do caso, seja predispondo o indivíduo ao contágio”. Considerava
a possibilidade de determinado tipo sanguíneo carregar características genéticas que poderiam ou não facilitar o
contágio. É possível que a pesquisa desenvolvida por esse médico estivesse diretamente relacionada aos estudos
desenvolvidos por Nelson Souza Campos e Lauro Souza Lima, que defendiam que a hereditariedade nada mais
era que o contágio familiar. Tal relação é possível, pelo fato de que Nelson Campos, do Serviço Nacional de
Tisiologia, esteve em Goiás, naquele período, a convite do Serviço de Lepra, para proceder à calmetização em
massa da população.
CESARINO NETTO, J. B. Grupos sanguíneos na lepra. Revista Arquivos de Saúde Pública. IPEHBC. ano 1, n.
2, dez. 1951, pp. 88-89.
1071
As pesquisas foram desenvolvidas durante os anos de 1958 e 1959 no Hospital Colônia Santa Marta.
DOLLES, Jarbas. Fala apresentada durante a Reunião Conjunta da Associação Brasileira de Leprologia e do
Departamento de Leprologia da Associação Médica de Goiás. BMS. Arquivos Mineiros de Leprologia, ano XX,
n. 1, jan. 1960, pp. 47-60.
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Nesse período principalmente expunham os trabalhos desenvolvidos na Revista Goiana de Medicina.
1073
Dentre eles, o que havia maior participação de profissionais locais era o Congresso Médico do Triangulo
Mineiro e do Brasil Central e Reunião Conjunta da Associação Brasileira de Leprologia e do Departamento de
Leprologia da Associação Médica de Goiás.
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A cura proporcionada pelo uso da sulfona permitia a defesa de um novo modelo
de profilaxia e gerou a possibilidade de altas. De 1950 a 1958, quando ocorre o alargamento
da Campanha Nacional contra a Lepra, que havia se iniciado no Rio de Janeiro, para todo o
país, foram produzidas três legislações referentes à concessão de altas provisória e definitiva
para os doentes isolados em leprocômios. Esse conjunto de dispositivos 1074 demonstra o
processo de alteração do conhecimento médico relativo à equiparação da lepra à demais
doenças contagiosas, bem como a nova realidade relativa ao cuidado da doença e à
transferência do trabalho de profilaxia da lepra do leprosário para o dispensário.
A Lei 1045, de 1950, indicava que “aos doentes isolados em leprocômios ou em
domicílio, cessados os motivos determinantes do isolamento será permitida a transferência
para dispensário, onde deverão continuar sob tratamento e vigilância”. 1075 É preciso comentar
que os termos “transferência para dispensário” e “alta provisória”, muitas vezes utilizados
como sinônimos, têm, no entanto, sentidos muito claramente definidos no corpo da legislação.
De fato, a conquista da alta provisória pelo paciente, levaria de seis a vinte e quatro meses
após a obtenção da transferência para dispensário, de acordo com a forma clínica e com os
resultados dos exames exigidos (bacterioscopia do muco nasal e pele, e exame clínico). Para a
obtenção de ambas, o médico responsável pelo tratamento deveria proceder à elaboração do
processo referente a cada paciente, que seria encaminhado pela direção do estabelecimento ao
chefe de Serviço de Lepra do estado que, por sua vez, repassaria a lista destes candidatos ao
Serviço Nacional de Lepra. Para identificação dos indivíduos passíveis de alta, foram criadas
Comissões de Alta (constituídas de no mínimo três médicos), das quais não poderiam
participar nem o médico assistente dos candidatos, nem os chefes do serviço de profilaxia da
lepra.1076
Em 1956, a Portaria n. 160 do Serviço Nacional de Lepra estabelecia a prévia
indicação de um presidente de Comissão de Altas, o que melhoraria o andamento das
concessões, segundo Azevedo, especialmente nas regiões mais afastadas. Especificava que
para alta provisória a doentes lepromatosos, por exemplo, era necessário “vinte e quatro
1074

Esse quadro de normas era formado pela Lei n. 1045 de 2 de janeiro de 1950, pela Portaria n. 160 de 23 de
julho de 1956 e pela Portaria n. 139 de 5 de maio de 1958.
1075
AZEVEDO, João Garcia de. Regulamento de alta em lepra e sua importância. BMS. Arquivos Mineiros de
Leprologia. Ano XXI, n. III, p. 107, julho de 1961.
1076
Portaria n. 11 de 8 de março de 1950. Dando instruções regulando a concessão de altas e transferências para
dispensários dos doentes de lepra. Serviço Nacional de Lepra. BMS. Arquivos Mineiros de Leprologia. Ano X,
n. 2. Abril de 1950, pp. 121-126.
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meses de observação e tratamento pelos dispensários (...); seis exames baciloscópios
negativos; e histopatologia de pele com estrutura inflamatória inespecífica ou tuberculóide e
com baciloscopia negativa”.

1077

No caso de doentes com forma tuberculóide ou

indeterminada, havia as mesmas exigências, mas com diminuição do prazo de observação
para doze meses, ou seis meses em casos de Mitsuda positivo. Para obtenção de alta definitiva
era necessário já ter alta provisória, com três anos de observação “clínica sem reativação das
lesões”, ter baciloscopia negativa e reação Mitsuda positiva.
A portaria n. 139 de 1958, produzida pelo Serviço Nacional de Lepra, adota a
prática do tratamento domiciliar e a afirmação da lepra como uma doença contagiosa sem
grande risco de contágio para a coletividade; dessa forma, estabelece que os doentes quando
“não apresentarem contra-indicações clínicas e estiverem em condições de prosseguir o
tratamento em dispensário sem maior risco para a coletividade” 1078 poderiam ser transferidos.
Até 1958, a profilaxia da lepra fundava-se na notificação compulsória e no
isolamento rigoroso em leprosário, os dispensários prestavam-se à vigilância sanitária, com a
observação categórica dos suspeitos para um possível isolamento ou para o recolhimento dos
filhos de doentes em preventórios. A partir desta data ocorrem algumas modificações
importantes; mantinha-se a mesma estrutura de ataque ao problema, fundada no tripé:
leprosário, preventório e dispensário, o que se diferenciava era o trabalho desenvolvido por
cada um desses setores. A estrutura do dispensário se colocava em situação exatamente
inversa à anterior, se no passado todas as atividades que desenvolvia (procura dos
contagiantes, investigação epidemiológica, controle dos suspeitos, comunicantes e evadidos,
observação dos filhos dos contagiantes) eram voltadas para o encaminhamento ao isolamento,
agora ele era o caminho a ser percorrido para a obtenção da alta definitiva, 1079 possibilitando
aos internos a volta à vida comum.
Quanto ao leprosário, a partir da nova legislação e dos resultados decorrentes da
nova medicação, perdurava uma posição conflituosa, pois se para alguns deixava de ser útil
para ser perigoso, 1080 ou ainda obsoleto e danoso, 1081 para grande parte dos médicos
1077

AZEVEDO, João Garcia de, op. cit., 1961, p. 108.
Idem, p. 111.
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Essa tendência já era indicada no VI Congresso Internacional de Lepra de Madri de 1953.
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Segundo a avaliação proposta por H. Floch do Instituto Pasteur da Guiana Francesa. In STANCIOLI, José. O
papel dos dispensários em face dos modernos conhecimentos leprológicos. BMS. Arquivos Mineiros de
Leprologia. Ano XVIII, n. III, p. 200, julho de 1958.
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brasileiros ainda continuava imprescindível. 1082 O preventório, por sua vez, perdia o papel
profilático, não se justificava sua necessidade quando se afirmava a permanência dos doentes
em suas residências e a manutenção da estrutura familiar, com o tratamento a base de
sulfonas. A profilaxia era pensada, naquele momento, possível de ser feita por meio da
vacinação com o BCG; assim para justificar a continuação do preventório reforçava-se o seu
papel de educação e de formação sanitária. 1083
Foram as críticas que haviam se construído com base na existência de
medicamento que levaram à legislação para o fim do internamento compulsório em 1954 no
Brasil. Ainda na década de 1950, ocorre uma reestruturação do modelo de isolamento, sendo
que apenas as formas de lepra consideradas abertas eram definidas como casos de internação.
Os demais casos deveriam ser medicados em ambulatórios e acompanhados por meio dos
dispensários. No entanto, essa decisão enfraquecia o poder dos especialistas na área da
leprologia. Se por um lado eles reclamavam a perda de vidas inteiras devotadas à causa dos
leprosos, por outro, como corporação, eram conscientes do poder que haviam conquistado em
anos de luta contra a epidemia leprótica. Portanto, nem mesmo no meio médico as
transformações acerca do paradigma segregacionista conquistavam unanimidade.
A decisão em reposicionar o modelo profilático, afirmado em 1956 numa
Declaração de Princípios dos Leprólogos Brasileiros, se sustentava nos bons resultados da
nova medicação e no fracasso do isolamento como prática profilática, já que o resultado do
censo realizado em 1946 pelo Departamento Nacional de Saúde mostrava o aumento do
número de casos novos e o agravamento do índice de prevalência. 1084 Durante a década de
1950, no nível da legislação, podemos observar um interesse crescente no sentido de indicar o
questionamento do isolamento e uma reestruturação da política de profilaxia. Se desde 1923,
no II Congresso Internacional de Lepra na França, questionava o isolamento compulsório, é
só em 1958, no VII Congresso Internacional de Lepra ocorrido em Tóquio que se firma a
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priorização do uso dos medicamentos para tratamento dos doentes e o fim do isolamento
como política. 1085
Intermediando essa tomada de decisão e indicando as críticas e o direcionamento
do pensamento médico no sentido de repensar a profilaxia habitual, temos em 1948, no V
Congresso Internacional de Lepra, em Havana, a indicação do isolamento apenas para os
doentes de formas contagiantes e no VI Congresso Internacional de Lepra ocorrido na
Espanha em 1953 o aconselhamento do isolamento seletivo.1086
No Brasil, desde 1954, no Rio de Janeiro, se buscava a valorização de atividades
educativas e de tratamento dos doentes em dispensários e ambulatórios, modelo que se
estabelece e se amplia para o resto do país por meio da Campanha Nacional Contra a Lepra
(1954-1959). 1087 No entanto, apenas no ano de 1962, modificam-se os rumos da política
antileprótica, com uma nova legislação 1088 que dava fim ao processo de compulsoriedade do
isolamento. Muitas são as justificativas para essa tomada de direção por parte do Estado: no
nível da ciência, a carência de leprólogos, cansativamente denunciada pela Revista Brasileira
de Leprologia, consequentemente a perda das pesquisas na área e de incentivos; no campo
financeiro, a denúncia de que os gastos com leprosários consumiam altos valores da política
de saúde, e o fim do isolamento e a reinserção do doente no mundo do trabalho permitiriam
ao Estado investir na luta contra outras endemias; e no campo político porque deixava de ser
uma preocupação como nas décadas de 1930 e 1940, ficando às margens do interesse médico
político.1089
Essas novas condições em relação à lepra, tanto política quanto cientificamente,
dão vazão à construção de novos discursos. As narrativas que se apresentam posteriores a
1962 trazem outra característica, elas são explicativas do passado. Ao invés de se lançarem às
análises das transformações publicadas, elas ruminam a política de isolamento, a segregação e
o preconceito. Tal postura fez cristalizar na memória coletiva esses elementos para a
compreensão e explicação da doença. O motivo se explica pelo fato de que a política
profilática e a prática médica se mantinham fundadas no aumento da capacidade de
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isolamento dos doentes mesmo com os questionamentos, mesmo com as novas legislações,
mesmo com uma medicação considerada competente.
Para São Paulo, por exemplo, o próprio discurso do médico Rotemberg expõe
como a legislação federal sobre o fim da compulsoriedade do isolamento é recebida no meio
leprológico: “O Estado de São Paulo simplesmente não ouvia o Serviço Federal, do ponto de
vista da legislação. Não atendeu a tal norma 968 e continuava isolando a todo o vapor,
violentamente. Nem o isolamento seletivo era observado”. 1090 O que dizer sobre essa questão
em Goiás? Podemos afirmar com certeza que aqui o objetivo que se manteve, no campo de
ação médica e no setor político, foi de expansão da capacidade de recebimento de doentes no
Hospital Colônia e o aumento do aparato médico, profissional e material para alcance dos
doentes no estado. Ou seja, a crise financeira, a descoberta da cura, a popularização do uso da
medicação e os questionamentos quanto ao insulamento dos doentes não interviram no poder
médico constituído, mantendo-se, portanto, fortemente o isolamento.
Em Goiás, o “otimismo isolador” se manteve e se fortaleceu ainda após a
popularização do uso da monoterapia (sulfona).

1091

O advento das sulfas trazia

questionamentos e contestação ao isolamento e à perda de direitos civis dos internos, mas as
respostas se apresentavam dentro de um limite de abertura, desde que se conservasse o poder
estabelecido pelo poder médico conquistado e mantido sobre um forte aparato discursivo e de
enraizados preconceitos. No que diz respeito à conquista de cidadania por parte dos internos,
podem-se questionar a pequena representatividade política e a pouca participação da vida em
comunidade. Alguns elementos conduziram à conformação dos doentes àquela realidade,
dentre eles a amplitude que a lógica segregacionista conquistou, levando inclusive alguns
pacientes a reafirmarem a indispensabilidade do isolamento, ainda as condições sociais dos
internados que diante da impossibilidade de manutenção fora dos asilos optavam pela
segregação como uma forma de sobrevivência material.
Na Revista Goiana de Medicina se encontra em 1958 a discussão sobre os
trabalhos publicados no Congresso Médico do Brasil Central e Triângulo Mineiro sobre o
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“controle da lepra”. Mais tarde, em 1962, Martiniano Rossi assina o atestado de óbito da
moléstia no estado, quando escreve o artigo “Desenvolvimento da Campanha contra a Lepra
no Estado de Goiás” na Revista Goiana de Medicina.1092 Seria aquela a última vez que os
discursos médicos locais tratariam daquela enfermidade. Podemos ler ainda sobre ela em
jornais e revista, já que o processo que aqueles médicos haviam empreendido de
popularização nas décadas anteriores havia dado bons frutos. Em 1972 a Revista de Patologia
Tropical publica texto de Rodovalho Domenicci. Era a certidão de nascimento de outra
doença: a hanseníase. 1093 Ele reafirmaria aquela nova enfermidade em um texto escrito na
mesma revista, em 1974, onde comenta sobre quarenta e oito doentes de hanseníase
encontrados entre os examinados no Ambulatório de Dermatologia Tropical do Instituto de
Patologia Tropical da Universidade Federal de Goiás. 1094
Não havia mais discursos sobre a lepra, porque em 1943 a Colônia Santa Marta
materializava todo o conteúdo discursivo para o problema e, na década de 1950, com a
federalização da instituição, o uso intensivo das sulfonas e possibilidade de cura somada à
profilaxia por meio da vacinação com o BCG, o poder médico se reforçava e dava sentido
positivo a tudo que havia sido dito. Ainda, se o nascimento da lepra, como problema médicosocial, havia ocorrido inserido no processo de luta pela construção da nova capital federal 1095
e se desenvolvido por meio da transferência da capital do estado para Goiânia, todos esses
elementos, que faziam parte do quadro de luta dos médicos e dos políticos locais, haviam se
concretizado. Portanto, nos pronunciamentos posteriores, os médicos explicam e prestam
contas sobre seu trabalho naquele período. As carências em relação aos serviços oferecidos se
justificam pela falta de recursos, pela incapacidade de adequação aos novos paradigmas de
atenção ao doente, pela falta de leprologistas, pela continuação do preconceito pelo
desconhecimento geral em relação à doença, incluindo autoridades políticas e médicas; mas
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contrapõe a esse estado de coisas o esforço para a contenção do avanço da doença, ainda
preocupante.
Martiniano Rossi, diretor do Serviço de Combate à Lepra, reforçava uma
avaliação positiva da “nova” perspectiva dos trabalhos dos órgãos como atendimento
domiciliar e ambulatorial, transporte próprio, aumento dos recursos e do número de unidades,
melhoria do serviço com a descoberta precoce da doença e diminuição de 4% no índice de
ocorrência das formas lepromatosas. 1096 Por isso, para o futuro, pensava-se a facilidade
advinda “[...] da construção da Belém-Brasília e as competentes ‘costelas’ que a ligam aos
municípios que a margeiam, permitem uma maior penetração para atingir zonas até então
assistidas precariamente, por via aérea”. 1097 Além da facilidade de acesso aos pacientes,
acreditava-se no diagnóstico precoce, na vigilância sanitária ampla, na centralização dos
serviços, na educação higiênica e na melhor preparação da Organização de Saúde do Estado
de Goiás (Osego), com o aproveitamento do quadro de pessoal da Campanha Nacional contra
a Lepra para a luta contra a endemia. 1098 Ele afirmava:
Somente através da intensificação das atividades de saúde pública estadual,
municipal e federal e, mais ainda, das organizações particulares é que se poder
conseguir melhor resultado na profilaxia da hanseníase, tornando realidade a
integração de todos os órgãos que prestam assistência no país. Creio mesmo, que
poderíamos conseguir um bom rendimento da parte do tratamento, lançando mãos
de elementos paramédicos treinados para essa finalidade, pois através do tratamento
sulfônico, conseguiremos tornar os casos bacilíferos em não contagiantes e os de
formas fechadas serem recuperados o mais breve possível evitando a sua evolução
para contagiantes.1099

As novas indicações no tratamento - que nasceram no Rio de Janeiro em 1954,
adotadas desde 1956 em Goiás e, até 1959, ampliadas para todo o país, por meio da
Campanha Nacional contra a Lepra - insistiam no isolamento seletivo e as normas eram
conhecidas, mas nem sempre cumpridas. O erro, afirmavam os médicos, estava no campo da
definição ou terminologia das doenças, no campo de organização das instituições, na
ignorância das massas, na ação inescrupulosa de instituições beneficentes, que exageravam no
sensacionalismo em relação ao problema. Não se considerava a possibilidade de qualquer
engano no trabalho empreendido pelos médicos. A eles, parece apenas imputar o acerto das
discussões, nas quais se percebia a especificidade da realidade brasileira em relação ao resto
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do mundo e se propunham modificações, assim como as inovações no setor das teorias e a
possibilidade de oferecer o auxílio direto aos doentes, ainda por meio de técnicas simples e
pouco dispendiosas. 1100
Por fim, percebemos que os governos goianos deram início tardiamente à política
de profilaxia da lepra e tal condição se devia à falta de aporte financeiro para sustentar o
trabalho de assistência. Não por acaso, por toda a década de 1930, tal responsabilidade ficou a
cargo da iniciativa filantrópica privada, e os problemas relativos à lepra e os argumentos que
deram sustentação aos discursos em prol da construção do leprosário e do isolamento se
fundamentaram no argumento de que a responsabilidade pelo pouco desenvolvimento da
região se devia à presença da doença. Economicamente, a situação de Goiás, nesse quesito, se
contrapõe frontalmente à vivida por estados como São Paulo, cujas verbas permitiram
investimento nas instituições criadas, assistência aos doentes e formação de pessoal para o
desenvolvimento de pesquisas.
A política sanitária goiana, por sua condição, se fez desde o primeiro momento
dependente de verbas de instituições privadas ou federais. No final da década de 1940 e
década de 1950, ocorre um recrudescimento da crise. A deficiência das ações implementadas
pelo Serviço da Lepra no Estado se apresenta no pequeno número de profissionais, na
condição de dependência da caridade para manutenção de atividades cotidianas, no trânsito de
profissionais advindos de outras regiões e sob a responsabilidade financeira federal e no alto
número de fugas de pacientes. Pode-se perceber que, na década de 1960, ocorre mudança na
compreensão de saúde pública, de medicina preventiva, bem como um avanço no processo de
controle do contágio da lepra, dando início a um novo corpo de discussões em torno da
doença. As narrativas médicas buscavam explicar as ações postas em práticas pelo poder
médico e nesse processo davam vida a um novo objeto.
Num plano mais geral, o objetivo central dos discursos é a inclusão dos médicos
dentro de um debate científico nacional e internacional, que agora criticava o isolamento e
exigia um novo modelo de tratamento dos doentes. Daí a mudança de tom, o reforço na fala
que expressa a menor contagiosidade da doença. Já não se trata de uma política de ataque à
lepra, mas de uma política de assistência aos atingidos pelo mal de Hansen. A partir de então,
1100

O Brasil reconhece oficialmente a insuficiência da política convencional de controle da hanseníase e adota
novas medidas baseadas na remoção das barreiras culturais da “lepra”. Hansenologia Internationalis, v. 1, n. 2,
pp. 101-105, 1976.

312

os leprólogos refutam sem profundas discussões qualquer proposta de reforço do isolamento.
Por isso, em 1959, quando o médico Marcelo Silva defende a manutenção e o fortalecimento
do isolamento dos doentes,1101 sua fala ou é questionada ou desconsiderada. Ele não estava
em acordo com os limites do que poderia ser divulgado no que concerne aos enunciados. Em
outras palavras, suas afirmações se situavam no nível da interdição.1102 Fundados na teoria
microbiana, os pronunciamentos implicavam no fortalecimento do rigor do isolamento, se
comparado com a exclusão praticada no século XIX; quando, da descoberta da cura da
doença, a nova perspectiva política médica propunha a convivência social para os
hansenianos.1103
O isolamento, ao mesmo tempo em que gerou o otimismo da possibilidade de
resolução do problema, de descoberta do tratamento efetivo, levou também à repressão em
relação ao doente. 1104 Percebemos por meio das práticas e discursos médicos como a
compreensão da lepra e do leproso foi inventada e impulsionada a ajustamentos em favor do
saber poder local, assim como dos jogos de poder que se estabeleciam nacionalmente. A
inauguração da Colônia Santa Marta em 1943, quando as pesquisas já indicavam o uso das
sulfonas no tratamento da lepra, 1105 mostra a força conquistada pelo discurso isolacionista. A
crise financeira que atinge a instituição na década posterior a sua inauguração, levando à
federalização dos serviços prestados, o elevado número de fugas exposto no movimento de
internos da instituição expõem-nos alguns problemas locais em relação ao estabelecimento da
política antileprótica.
Diante da crise financeira por que passava o programa de combate à lepra, da
diminuição dos recursos investidos em pesquisas,1106 do questionamento do isolamento após o
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uso e os bons resultados das sulfonas, 1107 os escritos médicos começam a desconstruir a lepra
para dar origem a um novo objeto: a hanseníase. 1108 Ademais, regionalmente as falas que
haviam pensado os problemas sanitários e iniciado a proposição de soluções, dentre eles, a
construção de um leprosário, eram votadas diretamente para o objetivo da construção da
capital federal para o Planalto Central e posteriormente para a construção da capital estadual.
Aquela disputa discursiva que haviam iniciado se materializava e eles estavam profundamente
envolvidos naquele projeto.1109
No nível do desenvolvimento científico, os médicos ligados à Faculdade de
Medicina e os seus estudantes abarcavam pesquisas e ações contra outras doenças, a doença
de Chagas em especial, que centralizava também importante soma de investimentos públicos.
E especificamente acerca da lepra na década de 1950, as pesquisas deram resultado a uma
prática – a da vacinação em massa com BCG no estado –, que alcançou boa parcela da
população sadia (em geral e dos preventórios), mas ainda não era de todo aceita pela
comunidade médica nacional, expressando a abrangência do poder e ação médico-social. Esse
acontecimento reforça que a possibilidade de cura, por meio das sulfonas, e a indicação do
tratamento ambulatorial como centro no trabalho profilático não eram o bastante para dar fim
às recomendações profiláticas anteriores; ao contrário, reforçava a importância do trabalho de
medicalização do hospital, do poder médico e da política de isolamento. 1110
Acreditamos que após serem construídos relatos em prol do isolamento dos
doentes e diante da sua atualidade local, era difícil reconstruir e estabelecer socialmente a
imagem da doença, agora curável e da aceitação social dos doentes, que tinham estado por
anos fechados naquelas instituições. Nas esferas médica e política, a adoção de novo
posicionamento criava uma aura de autocrítica que precisava ser burlada, pois expunha uma
prática condenada e ainda em voga. Por oito anos, na dificuldade de se constituir um discurso
crível e coerente, que diminuísse o nível de crítica institucional, o silêncio foi adotado, sem
artigos médicos regionalmente apreciando o problema da doença, do doente e ou da
instituição. Fundamentamo-nos em textos escritos em 1972, quando reaparecem as falas
médicas repensando o passado e justificando-o. Em pronunciamentos fundados na lógica de
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que os fins justificavam os meios anteriormente adotados, através da retórica de enaltecimento
do trabalho médico e de valorização institucional, buscava-se implantar uma estratégia
discursiva fundada na continuidade dos objetivos e na necessidade de transformação da
prática, mas mantendo intocado o poder constituído. Nascia nesses enunciados um novo
objeto: a hanseníase. Com o seu nascimento, desapareciam a lepra e os leprosos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta tese foi desenvolvida com o objetivo de responder à questão de como se
constroem a lepra e o leproso como um problema médico e social em Goiás. Isso porque, no
final da década de 1920, a lepra aparece como um problema de saúde, que exigia a ação dos
governos, das autoridades médicas, das instituições e da sociedade. A doença também era
definida como sendo um grave empecilho ao desenvolvimento e progresso, dado que a
população era indicada como “vitimada” e “permanentemente ameaçada” pelas endemias
rurais e pelo desenvolvimento das enfermidades contagiosas que embaraçavam e retardavam a
evolução regional. 1111
O conteúdo discursivo, que apresentava a lepra como um problema médico,
político e social, marcava a transformação sofrida nos últimos anos do século XIX e nas duas
primeiras décadas do século XX, na compreensão da responsabilidade do Estado com a saúde
de sua população, na percepção da região e das suas condições de saúde, e na necessidade de
reforma da política sanitária. Esses elementos, somados a uma modificação na concepção da
enfermidade, do tratamento que deveria ser dispensado aos enfermos e da instituição
responsável pelo seu cuidado, explicavam tão importante descontinuidade na história da
moléstia e indicavam a gênese de uma enorme disputa discursiva, pois será a partir de então
que ações serão tomadas para debelar o risco que era significado na doença e no doente.
Portanto, para perceber essa mudança, e pensar o processo de estabelecimento da
lepra como problema, no século XX, foi importante traçar um perfil da política sanitária
desenvolvida no estado no século XIX, compreendendo o espaço ocupado por ela na política
de saúde e caridade pública, e as questões a ela relacionadas.
Até o final do século XIX, a lepra ou morfeia se caracterizava como um problema
político. Porque atingia parcela da população desqualificada para a vida social, e diante de sua
condição nosológica precisava ser excluída do convívio da cidade. Para essa exclusão, a
caridade respondia com a construção de abrigos e com o apoio material. A moléstia, segundo
o conhecimento médico, podia ser transmitida através da infecção, os miasmas carregados
pelo ar espalhavam a doença. Assim, o leproso encarnava, no espaço urbano, a desordem e o
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perigo. A administração preocupada em manter a segurança, facilitar a circulação na cidade
que notava seu comércio se desenvolver, via nele um obstáculo. A preocupação com aquele
grupo de doentes pobres mostrava a problematização da nosopolítica, mas não traduzia “uma
intervenção uniforme do Estado na prática da medicina”. A saúde da população era um
problema de assistência aos pobres, fundada economicamente na caridade, e, quando ações de
quarentena eram interpostas, em momentos de epidemias, suas principais características eram
a ação autoritária e o desligamento das “técnicas de assistência”. Institucionalmente, as
organizações tinham caráter múltiplo: auxílio material, formação moral, vigilância; a
terapêutica era restrita à ajuda material e a doença se somava a outros elementos que levavam
à hospitalização, tais como a idade, miséria, falta de trabalho, etc. Enfim, a problematização
da nosopolítica “traduz (...) a emergência, em pontos múltiplos do corpo social, da saúde e da
doença como problemas que exigem, de uma maneira ou de outra, um encargo coletivo.” 1112
Como exemplo expressivo do processo de construção da lepra como um problema
de saúde, menciono o conteúdo discursivo relativo à edificação do primeiro leprosário erguido
em Goiás no século XIX, na sua antiga capital. Em 1835, uma resolução municipal indicava a
compra de uma chácara nos subúrbios da cidade de Goiás para a construção de um edifício,
“onde se acomodassem os infestados de morfea, lepra, e chagas cancrosas”, e expunha os
elementos marcantes de compreensão do tema naquele período. Lepra, morfeia e chagas
cancrosas simbolizavam enfermidades que atingiam o corpo e incomodavam pela sua
imagem. Aquele discurso sobre a doença expressava algumas preocupações quanto à estrutura
do edifício, com sua “necessária divisão para os enfermos de ambos os sexos”, quanto ao
pessoal contratado para a manutenção do estabelecimento – acreditava-se que bastava “huma
pessoa para vigiar”. Finalmente, a assistência prestada aos doentes, que ali seriam recebidos,
era representada pela oferta de gêneros alimentícios pelo Hospital de Caridade situado no
centro da cidade.1113
A população, convidada a partilhar do espírito cristão da caridade, participava do
processo de controle social de grupos passíveis de causar desordem ao espaço público, por
meio da oferta de apoio material. O mesmo espírito religioso, junto à forma como a moléstia
era definida, explicava a razoável convivência entre sãos e doentes. A definição da doença, na

1112

FOUCAULT, Michel, op. cit., 1979, p.195.
Quanto à legislação, trata-se da Resolução nº 21 de 31 de julho de 1835. In: FLEURY, Camargo, op. cit.,
1837, p. 14.
1113

317

segunda metade do século XIX, indicava uma disputa entre as teorias de contágio e infecção,
que na prática se expressava na aceitação do convívio com os doentes. Doentes e sãos
conviviam tanto nos espaços familiares quanto nos espaços públicos e a “infecção” ou
“contágio” não levava ao seu violento apartamento, como ocorrerá a partir da década de 1920.
No século XIX, não se tratava especificamente do seu isolamento, pois, além do
questionamento da teoria do contágio, no nível da legislação nada havia sido definido a esse
respeito. Tratava-se precisamente do seu afastamento do espaço urbano e da sua assistência
material.
O conhecimento médico local produziu, em 1839, um relatório comentando o
poder curativo das águas de Caldas Novas sobre a morfeia. Esse documento, além de
expressar o conhecimento médico, exprime mais claramente a relação de poder que se
estabelecia entre os representantes políticos locais e o poder central e entre o poder médico e a
administração. O conhecimento médico expressava a compreensão da doença, dentro da teoria
miasmática, diretamente relacionada com a natureza, de onde, acreditavam os médicos,
poderiam retirar e potencializar os meios de cura, através do estabelecimento de uma
instituição de caridade. Nessa relação expressavam-se as carências e anseios locais e buscavase a conquista de benesses sociais, bem como exprimiam a salubridade do ambiente regional.
As Caldas de Piratininga serviam como mote de atração de uma instituição de caridade para a
província, tal estratégia de ação junto ao poder central era feito em acordo com o
conhecimento e o aconselhamento médico, que empreendia um processo de aproximação e
fortalecimento junto ao poder político.
Na virada do século XIX para o XX, com a definição bacteriológica da lepra,
ocorre o estabelecimento no Brasil de uma leitura médico-política para a doença. A
enfermidade é explicada por meio da perspectiva médico-científica, a microbiologia; a ela são
construídas respostas a partir de sua compreensão como problema médico-político, através de
regulamentos de saúde e espaços específicos como o hospital e a colônia. Ali se exprimem
discursos de intervenção no espaço, no corpo, nos hábitos para contenção do risco do
contágio. Isso porque o contágio, esse novo conceito médico, explicava a doença e o doente
como perigo e indicava uma série de ações para sua contenção.
No entanto, um olhar retrospectivo e local expõe que existem especificidades no
processo de construção discursiva da doença. Em Goiás, no período de pouco mais de um
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século, percebo a alteração entre a forma de conceber e de tratar tanto a doença quanto o
doente. São três momentos diversos que engendram compreensões e ações específicas no
campo de ação social, médico e político. Esses três momentos se relacionam com a
construção histórica da região, com o estabelecimento social e a defesa de interesses de
grupos diretamente ligados à questão como médicos, filantropos e políticos.
Da última década do século XIX às três primeiras do XX em Goiás, a construção
da lepra ocorre inserida em discursos que caracterizam e definem a região a partir da metáfora
da doença. A natureza não é mais vista e definida pelo olhar romântico, não se apresentava
como solução, mas como problema sanitário e político. O Relatório de Arthur Neiva e
Belisário Penna, tendo como pano de fundo as ideias de civilização, modernização e
integração das regiões sertanejas ao projeto de construção da nação, expõe o clima regional
como propício a diversas doenças, dentre elas a lepra. A ausência de ação política, a presença
de charlatães, o atraso, o afastamento e a pobreza eram ao mesmo tempo causa e
consequência das enfermidades. Aquele enunciado suscitou um intenso debate, que
incentivou a tomada de ações no âmbito político, para reorganização da administração
sanitária nacional; e localmente teve uma importante contribuição, no sentido de reavivar “a
pauta mudancista em políticos, médicos e intelectuais do planalto central do Brasil”. 1114 Esses
discursos, ao construírem uma imagem da região e da sua população, consubstanciaram
população, intelectuais e políticos para uma discussão em defesa das condições locais e de
seus interesses; nesse debate, a resposta para a doença se concretizava na modernização da
região.
Estabelece-se no período de 1920-1937 um processo de construção da hegemonia
do discurso médico curativo, embora ainda se possa observar um nível considerado de
discrepância entre a observação social da enfermidade e o olhar médico. Tal postura social
fora, sem dúvida, fruto da divulgação de relatos científicos explicadores da doença. Quando
Hansen define por meio dos estudos bacteriológicos a lepra com infectocontagiosa e quando
regionalmente se desenvolve intensa campanha pela popularização do isolamento como
prática profilática, o que temos como reflexo é que nas diversas regiões os doentes passam a
ser notados e temidos. Junto à divulgação de escritos médicos que exageravam estatísticas,
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Após a publicação do relatório, alguns intelectuais e políticos goianos se unem para a criação da revista A
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Relatório de Neiva e Penna e defender a transferência da capital federal para o Planalto Central. SÁ, Dominichi
Miranda de, op. cit., jul. 2009, p.185.
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relacionavam doença à barbárie e saúde à civilização e gerava um medo onipresente do
contágio, temos a construção de práticas e discursos médicos filantrópicos que
potencializavam e popularizavam tal conteúdo discursivo.
Nesse período, ao lado do processo de estabelecimento de normas rígidas para
ataque à morbidade, temos ações cambiantes no que concerne à institucionalização do
problema. Isso apesar de as reações sociais e a popularização do conhecimento científico se
efetivarem largamente, oferecendo como resultado uma considerável produção jornalística e
memorialística. A reafirmação do poder médico-sanitário junto ao poder político no
estabelecimento de normas e instituições são os marcos desse momento de constituição da
hegemonia médica. Refletia-se localmente o consenso internacionalmente estabelecido para
profilaxia e tratamento dos atingidos. Reforçados, no entanto, pela especificidade regional de
construção de uma nova capital regida pelo discurso higiênico e de modernidade e pela
pretensão em acomodar a futura capital federal.
Portanto, se no século XIX pensamos na morfeia, elefantíase dos gregos ou lepra
como uma doença que aceitava o convívio entre os atingidos e os sãos e para a qual se
voltavam os olhos da caridade tanto pública quanto privada, e cujos doentes se situavam no
setor da preocupação do controle e assistência social, como participantes da “população
flutuante”, no século XX ocorre uma descontinuidade. Assim, a moléstia passa a ser restrita
ao setor médico assistencial, o isolamento passa a ser a ação fundamental indicada aos
doentes, e o cuidado e a assistência passam primeiro pelo setor da filantropia, de caráter
religioso, e mais tarde são centralizados pelo Estado, com a construção do Hospital Colônia
Santa Marta.
Os discursos médicos que construíram a doença, a partir da defesa do isolamento
do doente, estão presentes nos relatórios dos médicos e viajantes (Relatório Cruls e Relatório
dos médicos Arthur Neiva e Belisário Penna), na revista A Informação Goyana (1917-1935),
na Revista Educação e Saúde, que foi publicada e circulou no período de junho de 1933 a
novembro de 1945,1115 na revista Arquivos de Saúde Pública, publicada pela Secretaria de
Saúde e Educação de Goiás (de 1951 a 1954), na Revista Goiana de Medicina e finalmente na
Revista de Patologia da Universidade Federal de Goiás. Esse conjunto discursivo apresenta a
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Sobre a lepra, a revista publicou em janeiro de 1946: “Assistência aos Doentes de Lepra”, Dr. Sebastião M.
de Brito (Diretor do SPL).
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discussão médica acerca do problema da lepra e do isolamento dos doentes em Goiás, bem
como as condições do trabalho médico e as novas descobertas no tratamento da doença.1116
Nesse sentido, a construção da Colônia Santa Marta, dos dispensários e do
preventório em Goiás ocorreu inserida num jogo político marcado pela retórica da
transformação. A metáfora da cidade higiênica e saudável para Goiânia dava argumentos
ainda mais intensos no reforço da importância da política antileprótica, e instantaneamente
ligavam-se às ações no campo político aquelas de caráter sanitário, e no corpo do médico e
governador do estado se materializava todo aquele conteúdo discursivo.
A força do discurso médico isolacionista e o fortalecimento da legitimidade do
poder médico, se expressa na construção da Colônia Santa Marta na década de 1940. Na
década seguinte, com a federalização da instituição e com a maior presença médica, tanto por
meio de pesquisas quanto com a experimentação de novas terapias, nota-se como o discurso
que havia construído a doença nas décadas anteriores havia se popularizado e construído um
poder de intervenção médico-social quase inquestionável.
Por outro lado, no final da década de 1950 e na década de 1960, iniciam-se
mudanças na forma como a instituição colonial e a política antileprótica se estabelecem, com
a possibilidade de altas médicas e com o acento do trabalho nos dispensários, bem como com
a intensificação da crítica médica ao isolamento obrigatório dos doentes. E por fim na Revista
Goiana de Medicina, publicada pela Sociedade Goiana de Medicina, os artigos demonstram
uma mudança no centro de preocupação dos estudos médicos, que se voltavam especialmente
para a compreensão da doença de Chagas, para a construção da capital federal e a defesa da
constituição da faculdade de medicina.
A partir de 1950 se reorganiza o espaço médico em Goiás. Essas transformações,
ou a modernização do setor, são observadas com a fundação da Associação Médica do Estado
(1950); a produção da Revista Goiana de Medicina (ligada à Associação Médica, em 1954); a
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construção da Faculdade de Medicina (1960); a construção de hospitais e clínicas,
principalmente particulares; a chegada ao estado de médicos atraídos pelas oportunidades de
trabalho e pelo desenvolvimento da região central do país com a construção da nova
capital. 1117 E quando esse corpo médico está reconstituído na década de 1960, os interesses
são outros, política e cientificamente. A lepra deixa de fazer parte do rol de discussão desses
médicos e sua política havia perdido importância para a doença de Chagas, 1118 que se
apresentava como uma nova calamidade no estado e chamava a atenção, sendo o principal
tema de discussão.
Além disso, a descoberta e popularização da cura da doença davam margem a
questionamentos de toda a estrutura sobre a qual estava assentada sua profilaxia. A crise
econômica direcionou para a federalização da Campanha de Combate à Lepra, em Goiás, em
1949. Soma-se a isso a maior importância conquistada pelas questões referentes aos direitos
civis dos doentes internos, que iniciam a participação nas decisões políticas, com a retomada
do direito ao voto, e a expansão da Campanha Nacional contra a Lepra, que reconstruía o
modelo assistencial para a doença, passando a ser centralizado no ambulatório. Iniciava-se
localmente o processo de construção da doença, dentro de um ambiente de forte intervenção
médica social, exposta na campanha de vacinação com BCG.
As informações divulgadas por jornais, revistas e órgãos de informação da
imprensa oficial no final da década de 1930 e início da década de 1940 se distinguem
diametralmente daquelas que serão divulgadas no final da década de 1940 e início de 1950.
Primeiro o tom otimista das primeiras declarações está inserido regionalmente em um projeto
de desenvolvimento de um paradigma de civilização e de projeção da imagem de
modernidade, de afirmação do sanitarismo como projeto político e institucional; ao passo que
no final da década de 1940, se iniciam as críticas e a divulgação dos problemas internos.
Expressam-se as imagens do fracasso pela incapacidade de o Estado manter financeiramente
aquela população, com toda a assistência prometida. Era a decadência do Éden.
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Os médicos e sanitaristas goianos foram incansáveis no trabalho em prol da salubridade de Brasília no
período de sua construção. Deve-se a essa luta, por exemplo, o apoio para a construção da Faculdade de
Medicina no estado. Sobre o assunto, ver: VIEIRA, Tâmara Rangel, op. cit.,
1118
A doença de Chagas caracterizada como sério problema em Goiás atraía o interesse de jovens médicos,
dentre eles aqueles que chegam ao estado para a organização da Faculdade de Medicina. Essa mudança do
quadro médico-político impede pronunciamentos sobre o tema. As transformações do eixo de interesse pode ser
explicação para o silenciamento em relação à lepra.

322

No leprosário de Goiânia, as fugas, mortes, más condições higiênico-sanitárias e
de assistência médica, somadas ao insuficiente envolvimento em pesquisas, ao insulamento da
população, à deficiência das verbas públicas e à inabilidade administrativa da instituição, são
elementos que desaparecem na década seguinte, para dar espaço à federalização, ao aumento
da capacidade de isolamento, pesquisas, experimentação de nova terapia etc. Ao que parece, e
considerando a própria afirmação do médico responsável pela campanha em Goiás,
mantinham-se a cobrança social e a prática médica do isolamento indiscriminado, em
decorrência da força que o discurso de medo do contágio havia atingido. Em outras regiões do
país, os pesquisadores têm observado o mesmo fenômeno. No Piauí, por exemplo, Antônia
Valtéria afirma que a Campanha teve “pouco impacto” na forma como estava estabelecido o
trabalho médico, pois socialmente se insistia no perigo social do convívio com os doentes.1119
No terreno médico-discursivo, no entanto, exprime-se o novo.
Nesse momento de transformação se insinua que a mudança no posicionamento
mostrava também um trânsito em relação aos seus objetivos. No primeiro momento, o
discurso pela institucionalização e isolamento marca a construção de um modelo
civilizacional, de construção de uma nova capital inserida na proposta sanitarista, que exigia o
incremento do comércio e do crescimento econômico regional. No segundo momento, o
fortalecimento da classe, a construção da Faculdade de Medicina e da Associação Médica, a
defesa da construção da capital federal, a formação para o cuidado de novas doenças como a
malária, a doença de Chagas, a tuberculose e as doenças mentais.
Na década de 1960 os médicos goianos iriam reconstruir a sua agenda de luta.
Ainda, as questões problemáticas relacionadas ao processo de construção da lepra
regionalmente haviam sido resolvidas. Era, portanto, o momento para dar fim a ela e dar vida
a um novo problema: a hanseníase.
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