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Apresentação
Nessa edição do Cadernos do Morhan apresentamos a etapa
brasileira do Projeto Global sobre a História da Hanseníase, promovido pela ILA – International Leprosy Association, com recursos
da OMS e da Nippon Foundation, que visa constituir um banco de
informações sobre a hanseníase em todo o mundo.
O Projeto Global fomenta a guarda e conservação de documentos importantes para o entendimento da história da doença e seus
efeitos sociais.
Nas páginas a seguir estão os relatórios originais produzidos
junto a 14 hospitais-colônia do Brasil.
Esperamos que essa publicação contribua com pesquisadores
profissionais, estudantes, ou quaisquer outros interessados em
conhecer e preservar a história da hanseníase no Brasil e do mundo.
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Projeto Global sobre
História da Hanseníase
Projeto Acervo - Morhan
Lavínia Schüler-Faccini 1

Introdução
O Projeto Global sobre a História da Hanseníase é uma iniciativa da Associação Internacional contra a Hanseníase (utilizando
os fundos da Nippon Foundation pela OMS) e a Wellcome Unit for
the History of Medicine da Universidade de Oxford. O Projeto está
desenvolvendo um banco de dados sobre a hanseníase em todo o
mundo, como uma ferramenta de trabalho para pesquisadores que
estejam interessados na história pré-moderna e moderna da hanseníase, a partir de 1847, quando Danielssen e Boeck publicaram
Om Spedalskhed. Este banco de dados também será interessante
para pessoas ligadas à hanseníase e seus efeitos.
As coleções mencionadas no banco de dados englobam uma
ampla gama de arquivos organizacionais, políticos, científicos e
médicos bem como registros de leprosários, museus e bibliotecas.
Também estão incluídas coleções particulares de pessoas que trabalharam na área e coleções de depoimentos de pessoas afetadas
pela doença. O projeto não tem nenhum desses registros em seu
poder, mas fornece informações sobre sua existência e localização.
Ao mesmo tempo em que o banco de dados oferece um caminho
para pesquisadores, o projeto busca tanto encorajar a conservação dos arquivos, quanto estabelecer uma rede de pesquisadores.
Nesta etapa do projeto, se fará um levantamento dos acervos históricos disponíveis nos antigos hospitais-colônia do Brasil,
sob a coordenação do Morhan – Movimento de Reintegração das
Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Este projeto segue a resolução 412 do Relatório Consolidado do 1 Seminário Nacional de
Antigos Hospitais Colônia de Hanséniase (5-7 Nov 2004), que
propõe criação de centros de documentação e pesquisa para preservação da memória das pessoas atingidas por hanseníase. Esta
resolução estabelece que se faça um inventário de documentos,

Graduada em
Medicina pela
Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
(UFRGS); mestre e
doutora em Genética
e Biologia Molecular
(UFRGS); professora
associada da UFRGS;
e coordenadora do
Sistema Nacional
de Informação sobre
Teratógenos com sede
em Porto Alegre, RS

1

Resolução 41: Que
sejam criados centros
de documentação e
pesquisa visando à conservação da memória; e
que sejam inventariados
os documentos e acervos de livros, prontuários e fotografias, com
garantia de acesso
da comunidade aos
documentos existentes.
Relatório Consolidado
do 1º Seminário
Nacional de Antigos
Hospitais-Colônia de
Hanseníase (2005)
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livros, registros de pacientes e fotografias existents nos hospitais
colonia do Brasil. O objetivo final desta resolução é tornar estes
documentos acessíveis para a comunidade.

Objetivos
Imediato
• Fazer o levantamento historiográfico de documentos relativos à
história dos antigos hospitais-colônia do Brasil, compilando um banco
de dados de acesso disponível a todos os interessados na história da
hanseníase.
Secundários
• Digitalizar todos os documentos considerados prioritários para preservação da memória dos hospitais colônia.
• Obter registros de história oral de cada hospital colônia.
• Implantar um museu virtual com disponibilização dos acervos
digitalizados.

Metodologia
A descrição da metodologia de coleta das informações e arquivamento dos documentos encontra-se em:
http://www.leprosyhistory.org/portuguese/archivebooklet/
advice.htm

Etapas previstas
1. Levantamento historiográfico de documentos relativos à história dos antigos hospitais-colônia do Brasil, compilando um
banco de dados de acesso disponível a todos os interessados na história da hanseníase e aos moradores, familiares,
amigos e à comunidade em geral.
2. Criação de “espaços de memória”: salas onde o material
ficará exposto, ou guardado, e que funciona também como
um espaço de convivência.
3. Digitalização de documentos considerados prioritários para
preservação da memória dos hospitais colônia.
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4. Obtenção registros de história oral de cada hospital colônia.
5. Implantação de um museu virtual com disponibilização dos
acervos digitalizados.
Quem participa:
Voluntários do Morhan, pesquisadores, historiadores.

Etapas atingidas
Estão participando 13 hospitais colônia (de um total de 33 em
todo o Brasil) em 8 estados do Brasil
Seis destes hospitais colônia já tem documentação inventariada
e quantificada; os demais ainda estão em processo de quantificação. Esta documentação consiste em material textual, iconográfico
e bibliográfico.
Registros de história oral já estão coletados e transcritos em
seis HCs.
Considerações:
Há alguns pontos importantes neste projeto para discussão:
1. Os participantes vinculam-se voluntariamente para realização do trabalho;
2. O delineamento e a execução são discutidos por todos os participantes com uma comissão coordenadora que inclui historiadores com experiência em museologia e historia de hanseníase
3. Participação dos membros da comunidade no processo de
coleta e cuidado do material
4. O inventario não é um fim em si: além de disponibilizar informações, o material obtido deve ser cuidado e preservado,
seja guardado ou exposto.
5. O envolvimento dos moradores como atores do resgate de
sua memória é um ponto diferencial no processo de preservação da historia e caracteriza este como um produto do
movimento social, Morhan.
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MODELO DO FORMULÁRIO
1 - Nome da Instituição:
2 - Histórico:
3. Situação Atual:
INFORMAÇÕES DOCUMENTAÇÃO & MEMÓRIA

4 – Tipo de documentação:
( ) textual
( ) Iconográfica
( ) bibliográfica
( ) oral
( ) outra: especificar:
5 – Quantidade aproximada de documentação:
(unidades; caixas de arquivo, volumes: especificar ao máximo)
1. Textual:
2. Iconográfica:
3. Bibliográfica:
4. Oral:
5. Outra:
( ) Quantidade desconhecida
6 – Há algum tipo de trabalho de preservação?
( ) sim
( ) não
7 – Em caso positivo: que tipo de ação de preservação?
( ) Museu
( ) Memorial
( ) Centro de Documentação
( ) Biblioteca
( ) Outra: especificar:
8 – Sobre o local de guarda da documentação:
8.1 Localiza-se na instituição
( ) sim
( ) não
8.2. Apresenta-se satisfatório
( ) sim
( ) não
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9 – O local possui mobiliário?
(estantes, mesa de trabalho, etc.)
10 – Síntese do trabalho desenvolvido
11 – Estágio atual do desenvolvimento do trabalho
(se há alguma organização dos documentos, listagem, fichário
etc. Descrever a forma como a documentação foi listada, os anos
cobertos pela documentação... enfim o maior número de informações para procedermos a um diagnóstico preciso)
12 – Recursos humanos envolvidos
(quantificar e qualificar)
13 – Recursos financeiros
(como este trabalho é feito, existe algum apoio financeiro,
que tipo, de quem)
14 – A comunidade da colônia conhece o trabalho que
vem sendo realizado?
( ) sim
( ) não
14.1. A comunidade está envolvida no trabalho:
( ) sim
( ) não
De que forma?
15. Existe um trabalho de recuperação da memória dos
moradores da colônia através de História Oral?
( ) sim
( ) não
16. Existe algum trabalho sobre a história da instituição?
(acadêmico, institucional, etc)
( ) sim
( ) não
16.1. Seria possível indicar a referência?
17. Informações Adicionais
Responsável pelas informações prestadas
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Hospital Colônia Itapuã (HCI)
Viamão – Rio Grande do Sul
Juliane C. Primon Serres
Éverton Reis Quevedo

Histórico
Inaugurado em 11 de maio de 1940 no distrito de Itapuã, o Hospital
Colônia foi construído no Rio Grande do Sul dentro das políticas
nacionais de combate a lepra. Dividido em três áreas: “zona sadia”
com residência para o médico diretor, administrador, casas geminadas para os funcionários, uma usina geradora de eletricidade, garagem e moradia para motorista; “zona intermediária” formada pelos
prédios da administração, da padaria, a casa das Irmãs, o pavilhão
de observações e casa do capelão; “zona suja” com 14 pavilhões
“Carville”, 11 casas geminadas, cozinha, refeitório, hospital com
ambulatórios, enfermarias (mulheres e homens), lavanderia, capela,
forno de incineração, necrotério, oficinas, cemitério. À entrada da
“zona suja” ficariam o parlatório e o expurgo. O Hospital ainda contava com uma área rural.
Mesmo com as obras inacabadas, o Leprosário passou a receber
os doentes que no decorrer do primeiro ano de funcionamento da
Instituição contavam-se as centenas. O Hospital foi concebido dentro
deste modelo nacional de pequena cidade, onde os doentes permaneceriam isolados para evitar a propagação da doença, medida profilática
adotada até a década de 1950.
Oriundos de vários municípios do Estado, os doentes encontraram em Itapuã um espaço projetado para abrigá-los, onde além da
estrutura médico hospitalar havia uma organização semelhante a uma
pequena cidade. Dentro desse modelo essas instituições deveriam ser
auto-sustentáveis economicamente, utilizando o trabalho dos internados, que também seriam envolvidos na estrutura administrativa da
colônia, através da ocupação de cargos ligados ao seu funcionamento.
Com os avanços médicos no tratamento da doença, a área hospitalar, na década de 1970, ficou parcialmente ociosa. Dentro de uma
outra política de saúde neste período, portadores de sofrimento psíquico foram transferidos do Hospital Psiquiátrico São Pedro para o
HCI, dando a instituição um caráter ainda mais segregacionista.
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Durante os seus 67 anos de funcionamento (comemorados esse
ano), o HCI recebeu mais de 2000 pacientes, que entre tratamentos que passavam pela exclusão, medicamentos e reinserção, deixaram suas trajetórias registradas, permitindo não apenas contar
as particularidades da instituição, mas também a história do combate à doença no Estado.
Situação Atual
Atualmente o HCI tem um caráter asilar para seus antigos internados e pacientes com sofrimento psíquico. Também presta serviços médicos para a comunidade ao seu entorno.
Residem na instituição cerca de 50 moradores ex-hansenianos
e, 70 pacientes da área psiquiátrica. A faixa etária dos moradores
do HCI está em torno dos 60 anos. Neste sentido alguns projetos
para destinação da área vem sendo estudados.

Informações, documentação & memória
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
Bibliográfica
Oral
Museológica (objetos)
Quantidade aproximada de documentação
Textual: aproximadamente 60 caixas de arquivo (cerca de 2000
documentos)
Iconográfica: cerca de 300 fotografias
Bibliográfica: cerca de 100 livros
Oral: 15 entrevistas
Objetos museológicos: número desconhecido
Há algum tipo de trabalho de preservação?
Sim

16

Cadernos do Morhan

Que tipo de ação de preservação?
Centro de Documentação
Sobre o local de guarda da documentação:
Localiza-se na instituição: sim
Apresenta-se satisfatório: não
O local possui mobiliário?
Possui cerca de 10 estantes de aço, 3 armários de madeira, 1 mesa
de madeira, 3 cadeiras, 1 arquivo de aço.
Síntese do trabalho desenvolvido
Tendo o Centro de Documentação e Pesquisa do HCI (CEDOPE/
HCI) sido instituído em 1999, até o momento, a documentação
foi dividida, respeitando-se a origem da mesma, (proveniência dos
setores que existiam na instituição, como prefeitura dos internados, caixa beneficente, etc) foi acondicionada em caixas-arquivo
devidamente identificadas, passou por um processo de higienização, descrição sumária e contagem.
Estágio atual do desenvolvimento do trabalho
Parte do trabalho já realizado no CEDOPE/HCI precisará ser
refeito, tendo em vistas problemas estruturais e administrativos
pelos quais o hospital passou nos últimos anos. Muitas das informações e da organização se perderam. Contudo, o acervo documental do CEDOPE está parcialmente organizado nas seguintes
seções:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administração;
Regimentos;
Prefeitura;
SAME;
AFUCI;
Amparo Santa Cruz;
Assuntos religiosos;
CAR;
Cinema;
Clube de mãe;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caixa beneficente;
Movimento comunitário;
Escola Frei Pacífico;
Esporte Clube Itapuã;
Serviço Social;
Unidade de Internamento de Hansenianos;
Unidade de Internamento Psiquiátrico;
Serviço de vigilância;
Financeiro;
Chácara;
Depoimentos;
Fotografia

A documentação foi listada respeitando, como já mencionado, a
sua origem. Esta documentação corresponde basicamente ao período de 1940 a 1980.
Recursos humanos envolvidos
Embora instituído o CEDOPE não conta com recursos humanos
destinados especificamente para exercer funções em suas dependências. O mínimo de organização que encontramos refere-se ao
trabalho executado por outra gestão administrativa e por pesquisadores voluntários.
Recursos financeiros
O trabalho não conta com nenhum apoio financeiro.
A comunidade da colônia conhece o trabalho que vem
sendo realizado?
Sim
A comunidade está envolvida no trabalho: não
Existe um trabalho de recuperação da memória dos
moradores da colônia através de História Oral?
Sim
Existe algum trabalho sobre a história da instituição?
Sim
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Referência:
SERRES, Juliane C. Primon. “Nós não caminhamos sós”: o Hospital
Colônia Itapuã E o combate à Lepra no Rio Grande do Sul (19201950). São Leopoldo, RS, Brasil. 2004. (Dissertação de Mestrado).
QUEVEDO, Éverton Reis. “Isolamento, isolamento e ainda isolamento”: O Hospital Colônia Itapuã e o Amparo Santa Cruz na profilaxia da lepra no Rio Grande do Sul. PUCRS, 2005. (Dissertação
de Mestrado).
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Centro de Convivência Antônio Diogo
Redenção – Ceará
Célia Rolim de Castro

Histórico
O antigo Leprosário de Canafistula, mais tarde Antônio Diogo,
situado no município de Redenção - Ceará, foi fundado em 09 de
agosto de 1928.
No Ceará, a criação de Leprosários, está muito ligada às
POLÍTICAS DE CONTROLE DA HANSENÍASE DO BRASIL.
Na época da Inspetoria de Profilaxia da Lepra, criaram-se dois
leprosários:
1928 - Leprosário de Canafístula - Redenção
1942 - Leprosário Antonio Justa – Maracanaú
1942 - Preventório Eunice Weaver .
Assim diz o Jornal Nordeste, no dia 07 de agosto de 1928:
“Na próxima quinta feira, às 07 horas em ponto, partirá da Central o trem
que deverá levar os pobres lázaros à Colônia de Canafístula.Os doentes
tomarão o comboio nas proximidades da capela dos navegantes..
O trem parará nas estações intermediárias, a fim de receber os leprosos...
Os vendedores ambulantes não deverão vender cousa alguma aos
passageiros...”

Os primeiros moradores, que para lá chegaram de trem, foram:
Raimundo Gomes, Antônio Pereira Lima, Francisco Maia, Amélia
Andrade de Sousa, Adelaide Maria, Altevi Rodrigues, Antônio Tabosa,
Joaquim dos Santos,Emília Teixeira, Antônio Justino, Raimunda
Rodrigues, Francisca Rodrigues, Jardilina da Conceição, Ana
Araújo, Ma. Luiza Alves, Francisco José Felício, Luiz Viana, Ernani
Guedes, Assis Pereira, Manoel Ribeiro, Ma. Amélia Maciel, Francisco
Correia, Deodato Gomes, João Matias, Quintino Pereira, Bibiano
Rodrigues, Edgar Paiva, João Augusto,Euclides Alexandre, Pedro
Paiva, Raimundo Nonato Braga, Antônio Pereira da Silva, Benedito
Augusto, Moacir de Holanda, José Maciel, Maria Lina, Marcelina M.
da Conceição, Luiz Soares, Ma. De Sousa Guimarães, Isabel Rufino,
Marcelina Pinheiro, João Capistrano, Antônio Alves e Júlio Lourenço.
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“No dia seguinte, em ação de graças, foram celebradas missas
em todas as Capelas de Fortaleza, em intenção do Coronel Antônio
Diogo, ‘a quem muito devem os nossos ineditosos doentes’. Diz
Chico Lima em seu documentário ‘60 anos em busca do sol’.
A 1º de setembro, chegou a Canafístula, a Irmã Maria Assunção,
primeira Superiora da Instituição”.
Situação Atual
Atualmente é denominado Centro de convivência Antônio Diogo
e conta com uma estrutura administrativa assim composta:
Diretor Clinico: Luciano Xavier Ribeiro
Apoio técnico: Adília Maria Machad Feitosa
Apoio Administrativo: Rosa Maria da Silva de Moura.

Informações, documentação & memória
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
Bibliográfica
Equipamentos, instrumental cirúgico, louças, imagens religiosas
Quantidade aproximada de documentação
Não quantificamos
Há algum tipo de trabalho de preservação?
Sim
Que tipo de ação de preservação?
• Encontra-se o material em bom estado de conservação e está
guardado em arquivos de aço e armários de madeira, exceto fotos
de personalidades importantes, que encontram-se emolduradas e
adornam as paredes da sala do diretor.
• Os equipamentos encontram-se em uma sala e há intenção da direção de criar um museu.
• Há uma biblioteca em fase de organização.
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Sobre o local de guarda da documentação:
Localiza-se na instituição: sim
Apresenta-se satisfatório: sim
O local possui mobiliário?
Sim, todavia as mesas são escrivaninhas para uso do pessoal lotado na
Colônia – mesa do Diretor e outra
Síntese do trabalho desenvolvido
Visitamos a Instituição, nos reunimos com o pessoal do local , da
Secretaria de Saúde do município de Redenção e falamos sobre o
Projeto, o que despertou muito interesse. Posteriormente fomos à
Secretaria de Saúde do Estado – A Colônia é estadualizada- e solicitamos autorização oficial para realizar o trabalho, o que foi autorizado.
O material, fonte do nosso trabalho, nos foi apresentado pela Ir.
Célia, que trabalha no local e executa um trabalho de preservação
deste documentos, muito embora empiracamente – suponho pois
não domino o método adequado de arquivar – estão guardados em
lotes, identificados. Alguns papeis são envelhecidos pelo tempo e
estão consertados com durex.
Estágio atual do desenvolvimento do trabalho
Não voltamos ao trabalho, até pelo desconhecimento em manusear ou
organizar o material. Aguardamos treinamento específico.
Recursos humanos envolvidos
Há interesse, inclusive de universitários, mas ainda não foi levantado.
Recursos financeiros
Apenas o recurso do projeto Acervo. A secretaria de Saúde, pode contribuir com o transporte.
A comunidade da colônia conhece o trabalho que vem
sendo realizado?
Sim.
Divulgamos no último encontro de moradores, realizado este mês e
houve interesse.
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Pretendemos envolver a comunidade com trabalho e com oferta de
documentos pessoais.
Existe um trabalho de recuperação da memória dos
moradores da colônia através de História Oral?
Não
Existe algum trabalho sobre a história da instituição?
Sim
“60 anos em busca do sol” – Chico Lima – jornalista – Filho de paciente
e criado no educandário Eunice Wever.
Informações adicionais
Documentos encontrados:
• Plantas diversas
• Geral – áreas interna e externa
• Planta da área interna
• Do Refeitório
• Consultórios
• Pavilhões
• Cine teatro
• Casas
• Caixa dágua
• Marco comemorativo do 25º aniversário
• Mapa do movimento mensal- 1928 a 1960
Este material está guardado em rolo, por unidade, identificado e envolvido com papel comum.
Documentos referentes a internos:
• Livro de matricula- 09/08/1928 a 11/08/1983
• Indice de registro de matrícula- ordem alfabética
• Registro das altas
• Registro de óbitos- 1928 a 1976
• Registro de casamentos• 1929 a 1969
• Termo de visitas
• Guias de internamento
• Documentos diversos dos internados.
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Diversos:
• Registro de atendimento referente ao Funrural
• Livro de ponto dos funcionários a partir de 1963
• Diário oficial a partir de 1959
• Registro de atendimento no laboratório
• Correspondência expedida pela chefia a partir de 1942.
Acervo bibliográfico:
• A OMS e a Hanseníase.
• Alguns aspectos epidemiológicos da Lepra no Brasil.
• Asilo-Colônia Pirapitingui- 1942
• Boletim da Ass. Brasileira de Leprologia- 1964
• Boletim da Colônia Antônio Justa- 1953
• Boletim da Divisão Nacional da Lepra 1970 a 1973
• Conferência nacional para Avaliação da hanseníase- 1976
• Estatística de Assistência a Enfermos- 1933
• Memórias do Instituto Osvaldo Cruz- nº 240 e 241
• Nova Terapêutica e Profilaxia da Reação Leprótica- 1956
• Revista Brasileira de Leprologia- 1948- 56 e 57.
• Revista de Combate à Lepra- 1970
• A colônia Antônio Diogo – José Martins Teixeira.
• A Lepra no Ceará- Dr. Antônio Justa
• Estatuto da Caixa Beneficente
• Frei Agostinh0
• História da Colônia Antônio iogo- 1973
• História da Lepra no Brasil- Volumes I e II
• Reportagens Diversas.
Revistas
• Atualidades médicas- 1952/55/56
• El Hospital 1953/54/64/65/66
• Revista Paulista de Hospitasi- 53/67/70/71/72/73/74
• Boletim do Centro de Estudos do Hospitado dos ServidoresIPASE- 1957 a 1969
• Gazeta Sanitária- 1964 a 1971
• O Médico Modern 1967 e 1969
• Medicina Hospitalar- 1968
• Coleção atendimento de Enfermagevol 1/5/6
• Ass. Médica Brasileira- 69/70/72
Equipamentos históricos
• Vidraria
• Balanças
• Microscópio
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Lâmpada auxiliar do microscópio.
Oftalmologia - Caixa de lentes
Material e instrumentos cirúrgicos
Candelabros
Material odontológico- alguns
Maquinaria do relogio mecânico- coluna da hora.
Berço
Ebulidores
Bisturí elétrico
Genuflexório antigo.
Móveis originais
Louça – porcelana- prata- cerâmica
Albúns de fotos dos pacientes.

Capela:
• Quadro de um pintor francês – S.B.Galisse- O cruxificado, São
Francisco e os leprosos.
• Via Sacra original, retocada por Guilherme.
• Estátua de Cristo – Jesús Perdão + 3 metros, que fica na parte da
Igreja antes reservada aos pacientes.
• Lavabo de prata de água benta.
• Mobiliário preservado.
• Imágens de Santos
• Jarros diversos- prata e cerâmica
Moradores
• Há ainda 90 moradores que são ex portadores de hanseníase e
conhecem e guardam histórias e falam da dívida social.
• Dois vídeos feitos recente com moradores. Um dos quais premiado
no último Congresso Nacional de Jornalistas, realizado em Brasília.
• Preservação das construções da área interna dos moradores, pavilhões, convento, igreja, cassino...
• Dia 30 de janeiro, restaurado e inaugurada a coluna da hora. •
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Sanatório Padre Antônio Manuel
Hospital Colônia da Mirueira
Paulista – Pernambuco
Carolina Pinheiro Mendes Cahu

Histórico
Inaugurado em 1941 para atender as recomendações do Serviço
de Profilaxia da Lepra, o Hospital – Colônia da Mirueira foi o símbolo
do isolamento social dos “leprosos” em Pernambuco. Localizado
nos arrabaldes de Beberibe, 14 quilômetros de distância da capital
– Recife – a Mirueira, como passou a ser popularmente chamada,
seguia o projeto de leprosaria modelo apresentado pelo construtor
e arquiteto Abelardo Soares Caiuby quando da construção do
Leprosário Santo Ângelo, em São Paulo, em 1918. Fora construída
em um local afastado da área urbana, porém, que não fosse de
difícil acesso para os sadios que desejassem visitar parentes e
amigos internados, em um terreno mais elevado, cercado por mata
virgem e intensa circulação de ar.
Ocupando uma área de 200 hectares, sua construção teve
início em 1936 a cargo do Ministério da Educação e Saúde, após
a compra do terreno pelo estado de Pernambuco no valor de 100
contos. O Governo Federal, segundo reportagem do jornal “Diário
de Pernambuco” de 26 de agosto de 1941, teria despendido com
sua construção e instalação o valor total de dois mil quinhentos
e treze contos oitocentos e cincoenta mil réis. Ainda segundo o
referido jornal, a manutenção do Hospital seria feita pelo Governo
do Estado através da administração do Instituto de Assistência
Hospitalar, em acordo firmado desde 1938.
Construída para ser uma “microcidade”, e com capacidade para
400 doentes, a colônia deveria oferecer aos que fosse internados
todos os meios possíveis de “minorar o seu sofrimento”. Apesar de
receber o nome de “Hospital”, seu aspecto distava muito de uma
instituição asilar, formada de leitos e enfermarias. Fora projetada
para possuir o caráter de uma cidade, com ruas, praças, templo
religioso, prefeitura, escola, áreas de lazer além dos complexos
médicos necessários para se manter o tratamento dos doentes.
Dividida em três zonas, a Colônia da Mirueira era espacialmente
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dividida em área “limpa” ou sadia e área “suja” ou doente. Dividindo
estas duas, ficava a área neutra.
Embora longe dos seus familiares, amigos e fora de um convívio
social mais amplo – agora restritos aos muros do Hospital – os
internos da Mirueira não construíram uma história de vida pautada
apenas na dor e no sofrimento. Não fizeram de sua vida apenas
um esperar pela cura ou pela morte. Antes destas, lutaram contra
o esquecimento, contra o determinismo histórico que os enxergava
como “condenados” ao fim, à morte.
Dentro do espaço que lhes foi imposto, reformularam suas vidas,
forjaram novas relações sociais, novos pactos de convivência,
de solidariedade. A “metrópole da dor”, a “cidade do medo”, era
uma cidade de muita vida e muitas alegrias, também. Resistiram
ao isolamento e ao esquecimento de forma quase imperceptível,
silenciosamente. A luta contra a exclusão não se deu apenas através
de protestos, de artigos de caráter contestatório, de fugas. Essa
resistência estava presente no dia-a-dia dessas pessoas. Na luta
diária pela sobrevivência, nas festas que eram organizadas, nas
novas amizades que eram formadas, nos namoros, nos casamentos.
Durante o período em que vigorou o isolamento compulsório,
os colonos da Mirueira desenvolveram várias atividades a fim de
minorar o seu sofrimento: criaram uma Troupe Teatral – Troupe
Teatral Brasil Lisboa – que realizava espetáculos periodicamente na
Colônia; um jornal que circulou em todo o país e em algumas colônias
internacionais – A Voz da Mirueira, posteriormente batizado de O
Momento; fundaram um Grêmio – Grêmio Cultural Silvino Lopes –
com a finalidade principal de desenvolver o estudo e o cultivo das
letras, incentivar seus membros na produção de trabalhos literários,
como os concursos de conto que eram promovidos pelo Grêmio e
divulgados pelo jornal A Voz da Mirueira. Posteriormente, foi criado o
Instituto Técnico e Cultural da Mirueira, com o intuito de dar aos exhansenianos os meios de proverem a sua subsistência depois da saída
do hospital. Os colonos possuíam também um jornal esportivo diário
que era divulgado pela Amplificado Mirueirense, com sede no próprio
hospital. Organizaram também uma Escola de Música, posteriormente
chamada de Grupo Musical Alfa. Tal grupo chegou a produzir um disco
de carnaval batizado com o nome de “Moreninha Dengosa”. A colônia
possuía também dois blocos carnavalescos, os Farrapos e os Batutas;
uma Federação Esportiva, com três times de futebol (União Atlético,
Guararapes F.C. e São Cristóvão F.C.); dois conjuntos musicais,
Águias do Ritmo e Five Boys; um grupo de teatro, o Cine Teatro Brasil
Lisboa; uma sala de projeção, onde eram exibidos filmes duas vezes
na semana; um Dancing, ou clube, onde eram realizadas as festas e
bailes; uma biblioteca que chegou a possuir mais de 2000 livros.
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Situação Atual
Único leprosário ativo no Nordeste, além de tratar de hanseníase,
é também referência estadual no tratamento de dependência química.
Abriga 52 pessoas residentes, mas na década de 60 chegou a contar com 500 pacientes internados portadores de hanseníase. Hoje o
Hospital da Mirueira descentralizou o atendimento no ambulatório, oferecendo consultas em 11 especialidades médicas, além de 174 leitos
para internamento. Mesmo sendo proibido que os pacientes morem
nos hospitais, muitas pessoas ainda procuram a unidade de saúde querendo viver lá, segundo afirma a enfermeira Rosa Albuquerque que
trabalha há oito anos na Mirueira.

Informações, documentação & memória
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
Bibliográfica
Quantidade aproximada de documentação
Textual:
• Jornal A Voz da Mirueira (1951-1952 / nº 01 ao 04; 06 ao 13; 15
ao 19). Jornal O Momento (1953-1968 – cerca de 90 números,
que variam entre 04 e 20 páginas).
• Revista Brasileira de Leprologia (1936-1970).
• 6  teses médicas das décadas de 1920 a 1940.
• Alguns documentos encontrados no Arquivo Público de
Pernambuco, como estatuto da Sociedade Pernambucana de
Combate a Lepra; o Regimento Interno do Instituto Guararapes
– preventório; e alguns folhetos raros sobre a lepra.
Iconográfica:
• Conjunto de 15 plantas da época da construção do Hospital.
• Algumas fotografias ainda não contabilizadas.
Bibliográfica:
• 4 livros produzidos por ex-hansenianos e 1 folheto de cordel.
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Há algum tipo de trabalho de preservação?
Não
Sobre o local de guarda da documentação:
Localiza-se na instituição: não
Apresenta-se satisfatório: sim
O local possui mobiliário?
A documentação encontra-se no Arquivo Público Estadual Jordão
Emerenciano (APEJE) – os jornais e as plantas; a Revista Brasileira
de Leprologia e as Teses Médicas sobre a Lepra encontram-se
na Universidade Federal de Pernambuco; Fotografias e livros em
posse de particulares.
Síntese do trabalho desenvolvido
No momento, além das fontes já localizadas, estou fazendo o levantamento de possíveis fontes que ainda possam existir. Algumas
destas fontes localizadas já foram fotografadas. A administração
do Hospital e a comunidade já têm conhecimento e interesse do
trabalho de preservação da memória da instituição.
Estágio atual do desenvolvimento do trabalho
Elaborei uma listagem própria, para facilitar a minha pesquisa de
Mestrado. Mas é bem simples, somente no intuito de localizar as
fontes em cada instituição em que se encontram e para facilitar a
procura das mesmas.
Recursos humanos envolvidos
Como desenvolvi meu projeto de mestrado sobre a Mirueira, sou
a única pessoa que trabalha com o tema aqui em Recife e sobre
o Hospital. Porém, outras pessoas poderão se integrar ao Projeto
Acervo, se este exigir um recurso humano maior para o estado de
Pernambuco. E como a documentação não está locada no próprio
Hospital, não existem funcionários ou responsáveis pelas mesmas.
Recursos financeiros
Não existe apoio financeiro. Porém, acredito que dependendo
das proporções que este Projeto possa vir a atingir, poderíamos

32

Cadernos do Morhan

começar a pensar em um financiamento ‘acadêmico’, como no caso,
um financiamento da Capes ou CNPq. Ou até mesmo da secretaria de saúde do estado e a UFPE. Assim que entregar minha dissertação, farei um levantamento desses possíveis financiamentos.
A comunidade da colônia conhece o trabalho que vem
sendo realizado?
Sim
A comunidade está envolvida no trabalho: não
Existe um trabalho de recuperação da memória dos
moradores da colônia através de História Oral?
Não
Porém, existe um projeto de coleta dos depoimentos oral desses
moradores desenvolvido por mim.
Existe algum trabalho sobre a história da instituição?
Sim, em andamento.
O trabalho encontra-se em fase de conclusão e assim que terminar
o processo de defesa da dissertação, enviarei uma cópia para o
Morhan e para o Projeto Acervo.
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Instituto Lauro de Souza Lima
Bauru – São Paulo
Rafael Mielli Rodrigues
Jaime Prado

Histórico
Um dos importantes acervos da área de Saúde Pública do
Estado de São Paulo é constituído pelo Museu do Instituto “Lauro
de Souza Lima”, antigo asilo-colônia “Aimorés”. A trajetória dessa
instituição, seu modelo de construção e funcionamento prende-se
a um todo maior que representa parte importante da história da
hanseníase e das políticas públicas de Saúde de nosso Estado. O
Aimorés foi criado a partir das iniciativas realizadas pelos municípios da região Noroeste. Estes se integraram no “Convênio das
Municipalidades” e, em reunião realizada em 25 de setembro de
1927, se comprometeram a destinar 10% de suas rendas anuais
para a construção de um asilo que fosse grande o suficiente para
abrigar os doentes existentes em toda a região. Como resultado
desse esforço foi criada a Comissão Pró-Leprosos de Bauru que,
com as verbas arrecadadas, adquiriu uma fazenda de 400 alqueires e deu início a construção do asilo. Em 1930 as obras foram
confiadas à Liga de São Lázaro de Bauru, composta por prefeitos
de 64 municípios, que deu continuidade à construção. Em 1933 o
Aimorés foi encampado pelo Estado que promoveu sua inauguração em 13 de abril de 1935.
Na década de trinta, o Estado de São Paulo, visando a eliminação da crescente endemia de “lepra” adotou política oficial de
controle profilático baseada no isolamento compulsório de todas
as pessoas que fossem identificadas como portadoras da doença.
A presença de centenas de doentes que acampavam pelo interior
do Estado, perambulavam pelas estradas e esmolavam pelas cidades, via de regra, visto como um perigo que deveria ser eliminado
e se constituía em problema para as autoridades. Para implantação
dessa política se fez necessário a adoção de uma série de medidas,
dentre elas criar espaços para alojar os milhares de doentes que
perambulavam pelo Estado o que significava, por um lado, a necessidade de obtenção de respaldo político para as ações realizadas,
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e por outro ter que envolver, inclusive, setores organizados da
sociedade civil de forma a conseguir os grandes aportes financeiros que se faziam necessários. Era de grande importância obter a
confiança da comunidade científica, em especial da área médica e
jurídica, afim de que fosse criada de uma legislação específica que
permitisse a exclusão de milhares de pessoas, bem como o gerenciamento de suas vidas. Para o sucesso do plano profilático paulista era ainda imprescindível que se convencesse a população da
necessidade de adoção das medidas isolacionistas, para tanto foi
desenvolvida todo um programa “educativo” centrado na periculosidade dos doentes fazendo com que esses fossem encaminhados,
voluntáriamente ou não, para os serviços de diagnóstico o que, via
de regra, significava internação.
A partir desses esforços o Estado pode criar uma rede, que
permitia a cobertura estadual, composta de quadro grandes asiloscolônia: Santo Angelo, Cocais, Pirapitingui, Aimorés e o sanatório Padre Bento. Estes foram localizados em pontos estratégicos
do Estado, porém a administração era centralizada na sede do
D.P.L, localizado na Capital. Desta forma foi criado uma espécie de “Modelo Paulista” que influenciou os demais Estados da
Federação. Cada um dos asilos dispunha das instalações, mais ou
menos padronizadas, tidas como necessárias para a reconstrução de um mundo a parte capaz de abrigar um grande número de
pessoas, sendo que a maioria passariam ali toda sua vida. Dentre
os asilos, o Aimorés considerado como a instituição modelar, uma
espécie de “cartão de visitas”, como demonstra um filme realizado
pelo D.PL. em 1944, cujo objetivo era divulgar o serviço profilático
paulista por todo o país.
O volume de verbas angariadas, o apoio governamental e
a estrutura implantada facilitavam também as pesquisas, e os
médicos do D.P.L. passaram a ser considerados como uma espécie de elite entre os hansenólogos do país. São Paulo passou a
figurar como ponto de referência a ser visitado, em especial pelos
latino-americanos.
A arquitetura desses asilos foi inspirada no modelo norte-americano de Carville, e o estilo e formas da construção reproduziram
as idéias do arquiteto Adelardo Soares Caiuby, autor da planta do
Asilo de Santo Angelo, o primeiro grande asilo a ser construído. O
projeto previa uma rígida divisão espacial. Eram divididos em Zona
Sã e Zona doente, tendo entre elas uma Zona intermediária. A primeira era destinada ao pessoal técnico e administrativo sadios, nela
se encontravam a portaria, almoxarifado, garagem, administração e
demais serviços. A Zona intermediária, em geral, abrigava o pavilhão
de economia geral, o posto de fiscalização de visitas e o parlatório.
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A Zona Doente abrigava o asilo propriamente dito e ali estavam
instalados o Hospital, pavilhão de clínicas, os dormitórios coletivos,
as casas para doentes casados, a cadeia, o casino, a igreja e a parte
esportiva. Esses asilos foram projetados visando a auto-suficiência,
desta forma havia uma grande área reservada para atividades agropecuária, destinada a prover grande parte do consumo alimentar
necessário, e ainda era dotado de pequenas fábricas e oficinas. O
lazer dos internos foi sempre objeto de preocupação na construção
dos asilos, que contavam com quadras esportivas, jardins, praças
e quiosques, havia ainda um prédio especialmente construído para
centralizar diferentes atividades: o Cassino.
O prédio do Casino do Aimorés obedecia a uma espécie de
padrão que poder ser observado nos outros asilos-colônia, contava
com um grande salão que era utilizado para projeção de filmes,
apresentações teatrais realizadas pelos próprios internos, e ainda
como salão de bailes. Na parte de frente era dotado de duas grandes salas que abrigavam biblioteca, mesas de jogos, de bilhar e
uma espécie de café. O conjunto arquitetônico formado pelo prédio
do Cassino, Igreja, Coreto e residências coletivas, tipo Carvilles,
foi objeto de análise pelo CONDEPHAAT, e foi considerado pelo
Egrégio Colegiado do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico e Turístico do Estado, como sendo de importância
histórica e portanto recebendo parecer favorável para seu tombamento, conforme processo nº 001-15.652-91-0, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de 19/09/97.
Situação Atual
Durante os últimos sessenta anos no Instituto Lauro de Souza Lima,
antigo Asilo-Colônia Aimorés, foram sendo acumuladas coleções científicas da área médica, tanto nacional como internacional, registros
do acompanhamento médico dos doentes, prontuários, filmes, slides,
coleções de fotografias e negativos em vidro que abordavam diferentes temas que abrangem tanto a vida do doente dentro da instituição
como a trajetória da doença. Dessa forma a documentação reunida
permite que se desenvolvam importantes estudos tanto na área biomédica como também reveste-se de grande importância para as Ciências
Humanas. O modelo de internação compulsória adotado no Estado de
São Paulo, a partir da década de trinta e que se estendeu até fins da
década de 60, contribuiu para a formação de um verdadeiro mundo a
parte, e se constitui em importante fonte para os estudos ligados as
instituições totais, bem como dos fenômenos gerados pela exclusão
social, preconceito, marginalidade social bem como dos mecanismos
do poder(Monteiro,1995).
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Aos poucos, ao acervo documental referente a hanseníase, foram
sendo agregados outros fundos documentais, como é o caso da
documentação e prontuários do antigo Hospital do Penfigo Foliácio,
ampliando o leque temático para diferentes outros campos da
dermatologia.

Informações, documentação & memória
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
Bibliográfica
Oral
Quantidade aproximada de documentação
Textual: 19.804
Iconográfica: 58.984
Há algum tipo de trabalho de preservação?
Sim
Que tipo de ação de preservação?
Museu
Centro de Documentação
Biblioteca
Sobre o local de guarda da documentação:
Localiza-se na instituição: sim
Apresenta-se satisfatório: sim
O local possui mobiliário?
Sim a Biblioteca possui infra-estrutura completa de mobiliária para
atender todo tipo de trabalho, de seus visitantes, funcionários bem
como para acomodar seu grande número de usuários diários.
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Síntese do trabalho desenvolvido
• Atendimento dos usuários
• Tratamento Técnico do Material Bibliográfico
• Levantamento Bibliográfico
Estágio atual do desenvolvimento do trabalho
Todo Acervo da Biblioteca está inserido num Programa Fornecido
e Administrado pela BIREME (BVS – Bibioteca Virtual em Saúde –
Hanseníase) Centro Latino Americano de Informações em Ciências
da Saúde ) e alimentado pela Equipe Técnica da Biblioteca.
www.ilsl.br
Existe na Biblioteca livros obras raras datados do ano de 1.500.
Recursos humanos envolvidos
Na verdade os envolvidos no processo são os próprios funcionários
da Biblioteca, (eu em particular junto com o senhor Nivaldo
Mercúrio) interno da colônia que é o responsável pelo Museu Silas
Braga Reis da instituição.
Recursos financeiros
Não temos ajuda financeiro todo trabalho de recuperação das obras
Raras e dos livros históricos são executados pelo pessoal do Setor de
Encadernação da instituição que executam os trabalhos de restauração.
A comunidade da colônia conhece o trabalho que vem
sendo realizado?
Sim
A comunidade está envolvida no trabalho: sim
Fornecendo materiais de uso particular encontrados que fala da
história da colônia, como fotos antigas, objetos, e utensílios usados na década passadas, ajudando na preservação da história.
Existe um trabalho de recuperação da memória dos
moradores da colônia através de História Oral?
Sim
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Moraes, Daniela Lemos de. Auto-imagem, fotografia e memória:
contribuições de ex-internos do Asilo-Colonia Aimorés-SP
Publicação: 269p. : il + 1 CD-R + 1 DVD.
Resumo: A presente pesquisa consiste em um estudo antropológico-visual das representações de vida construídas por idosos,
ex-internos do antigo Asilo-Colônia Aimorés (atual Instituto Lauro
Souza Lima), vitimados por uma doença – a lepra, hoje hanseníase
– e por um regime de internação compulsória que vigorou no Estado
de São Paulo entre as décadas de trinta e sessenta do século passado. Para tal, utilizamos como ponto de origem fotografias oriundas de três fontes, distintas e complementares: 1) fotografias de
arquivos, principalmente do Instituto Lauro de Souza Lima; 2) fotografias atuais do local realizadas pela pesquisadora-fotógrafa; 3)
fotografias de arquivo pessoal dos informantes. Trabalhamos fundamentalmente a partir de imagens enquanto capazes – também –
de refletir, ao lado das palavras que suscitam, fragmentos, recortes
de um passado institucionalizado de como viviam estas pessoas e
como era o seu dia-a-dia, modificado, em maior ou menor grau,
pelo isolamento e pelas incapacidades decorrentes da doença.
Neste aspecto, discutimos o papel da imagem que possibilita traçar novas abordagens quando correlacionada com os depoimentos.
Além de trabalhar com dois suportes da comunicação humana (o
verbal e o visual), contemplamos como pano de fundo heurístico
as reflexões do historiador das ciências Michel Foucault e as do
sociólogo Erving Goffman, que nos oferecem uma nova espécie de
lente, guiando-nos a um melhor entendimento e visualização desse
espaço.
Existe algum trabalho sobre a história da instituição?
Sim
Informações adicionais
A história completa do antigo Asilo-Colônia Aimorés, desde a sua
fundação em 1933, encontra guardada e preservada nos arquivos
da Biblioteca do Instituto, no Museu Histórico da USC, e no Museu
Ferroviário de Bauru, ale de toda documentação histórica das
construções, como plantas originais do prédios , fotos estão aos
cuidados da Sociedade Beneficente Dr. Enéas de Carvalho Aguiar
– SBDECA, cuida e administra toda área das terras do Instituto “
Lauro de Souza Lima”, em Bauru/ SP.
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Espaço Convivência Antônio Justa
Maracanaú – Ceará
Maria Eleny de Freitas

Histórico
Em Dezembro de 1942 é inaugurada a Colônia de São Bento,
onde, logo depois passaria a ser denominada de Colônia Antonio
Justa. Homenagem póstuma prestada a este médico sanitarista
por seus valorosos serviços prestados ao combate à hanseníase,
nas primeiras décadas do século XX. Situada em Maracanaú, esta
colônia estava destinada a abrigar cerca de 500 doentes do mal de
Hansen, “dispondo de excelentes terras para a agricultura e pecuária, contando com um grande açude de capacidade para 6 milhões
de metros cúbicos, um extenso canavial bem tratado, pomar e cuidadosas instalações para a criação de aves e outros animais de
pequeno porte”.
Segundo manchetes de jornais do período, em relação à construção desta colônia: “esse fato representou uma das maiores realizações de alcance verdadeiramente patriótico com que o poder
público poderia dotar o Ceará...”.
A Colônia Antonio Justa seguiu a mesma ordem padrão de divisão dos espaços, praticada nas demais colônias espalhadas pelo
Brasil, obedecendo a um rigoroso critério de isolamento. Desta
forma, a grande área ocupada pela colônia ficou dividida em três
zonas: sadia, intermediária e doente. Na zona sadia encontravamse as habitações destinadas ao Diretor e aos funcionários administrativos. A zona intermediária era constituída pela portaria, posto
policial, pavilhões administrativos e de observação, residência dos
enfermeiros e das Irmãs Terceiras Capuchinhas, responsáveis pela
assistência aos doentes.
As instalações da leprosaria propriamente dita, encontravamse na zona doente composta por: parlatório, onde eram realizadas as visitas; casa de recepção e vestuário, capela e dispensário
geral; cozinha e refeitório; e o pavilhão de diversões, onde funcionavam salas de jogos, cinema e teatro. Havia ainda um pavilhão
para solteiros, outro para solteiras, um para as crianças e outro
para casais, estabelecendo assim uma separação dos corpos como
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estratégia de vigilância e controle, segundo Sr. Raimundo Severo,
remanescente do isolamento desta colônia.
A inauguração da colônia se deu com essa estrutura. Futuramente
seriam construídas as casas para oficinas, escolas, prefeitura, prisão, casa para pensionistas, forno de incineração, necrotério e
cemitério, instalações que compunham a planta original.
No início foi ocupada por apenas seis pacientes (dentre eles Sr.
Manoel Jacinto e Lolô, que ainda residem por lá), sendo também
utilizada para o aquartelamento de tropas.
A partir da década de 80 a colônia passa por diversas transformações, principalmente devido à presença do MORHAN, que se
mostrou grande aliado ao combate à hanseníase e ao preconceito
sofrido pelos portadores de doença. Um momento de destaque
desse período foi à derrubada dos portões de isolamento (não tem
registro oficial), que teve um significado simbólico para os moradores da colônia bastante expressivo, apesar de ter favorecido uma
ocupação desordenada e indevida, reflexo dos problemas sociais
que enfrentamos constantemente.
Durante a década de noventa têm início às discussões acerca
da reestruturação da Colônia Antonio Justa, envolvendo a comunidade, religiosos, técnicos do estado de diversas áreas, técnicos
do município e o Morhan. Finalmente, através do Decreto-Lei n°
23000-9, de 12 de janeiro de 1994, fica estipulado que “O Hospital
de Dermatologia Sanitária Antônio Justa passa a funcionar, doravante, como Unidade Hospitalar de Reabilitação, com a denominação específica de Hospital de Reabilitação Antonio Justa...”.
Propõe-se então a discussão de um desdobramento do decreto
e elabora-se o Projeto Hajusta. Cuja prioridade básica era o resgate das perdas sofridas, tanto pelo município de Maracanaú no
seu processo de urbanização desorganizada, como pelos usuários
no processo de isolamento compulsório. A área deveria ser transformada em um bairro de Maracanaú onde teria como prioridade
básica, a boa qualidade de vida dos seus habitantes. Contudo, a
reestruturação da Colônia Antonio Justa na gestão que teve início
em 1995 não foi uma prioridade e nada foi feito a esse respeito.
De 19 a 21 de abril de 2005 foi realizado o I ENCONTRO DE
MORADORES DE ANTONIO JUSTA, promovido pelo MORHAN
em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de
Maracanaú, com o objetivo de “sensibilizar as autoridades municipais, estaduais e federais dos poderes executivo e legislativo, para
o problema relativo” a reestruturação de Antonio Justa; bem como
discutir a atual realidade social e achar caminhos que levem a uma
sociedade digna e justa. E foi através deste encontro que eu tive a
oportunidade de conhecer a Colônia Antonio Justa.
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Os dados aqui relatados dos foram retirados de documentos
do MORHAN estadual, jornais, periódicos e das poucas referencias bibliográficas encontradas nas bibliotecas públicas do Ceará.
Infelizmente os únicos documentos existentes no hospital são os
prontuários dos pacientes, arquivados em arquivos próprios, mesmo
que em precário estado de conservação, ainda pode-se encontrar os
registros de todos os pacientes desde o 1º interno. Alem dos prontuários pode-se encontrar algumas fotos distribuídas pelo hospital que
retratam a estrutura original da colônia. Alguns prédios perderam
completamente as suas características originais, seja por reformas
que descaracterizaram a construção original, seja pela depredação
por parte dos novos moradores, oriundos das invasões.
O Dr. Flavio Feitosa, Chefe da Secção Técnica do hospital declarou ter em seus cuidados uma boa documentação referente à colônia,
e que está disposto a coloca-los a disposição do projeto, mediante
a sua participação devidamente documentada e oficializada. Como
ainda não se teve acesso a essa documentação não se pode precisar
se se trata de documentos autênticos ou se são cópias.
Em relação à equipe técnica formada por:
• Diretora Geral – Dra. Olívia Maria Mendes Aragão
• Chefe da Secção Técnica – Dr. Flávio Feitosa de Carvalho
• Chefe da Secção Administrativo-financeiro – José Valdeam
Frota de Carvalho.
Disponibilizou-se a cooperar com o projeto, contudo a Dra Olívia
relatou que estão em processo de troca de coordenação.
Situação Atual
Hoje Antonio Justa é um bairro de Maracanaú que sofre vários
problemas sociais e de infra-estrutura, tendo em vista principalmente a ocupação desordenada ocorrida a partir da década de 80.
Ainda residem por lá cerca de 20 remanescentes do isolamento.

Informações, documentação & memória
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
Bibliográfica
Oral
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Quantidade aproximada de documentação
Quantidade desconhecida
Há algum tipo de trabalho de preservação?
Não
Síntese do trabalho desenvolvido
Depois de várias visitas a Antonio Justa, percebi que esse trabalho
não seria fácil, pois além de não termos documentos preservados
na colônia, ainda temos de lidar com algumas vaidades...
Contudo, tenho conseguido descobrir pessoas que ainda guardam
fotografias, algumas antigas outras mais recentes. Estou colhendo
alguns depoimentos que poderão servir de documentos, depois de
transcritos.
Estágio atual do desenvolvimento do trabalho
Devido ao meu projeto de monografia e mesmo a dificuldade em
encontrar documentação, ainda não puder fazer o relatório final, mas
antes da data limite, enviarei os dados que foram coletados.
Recursos humanos envolvidos
Neste trabalho estão envolvidos: Marcelino Plácido dos Santos,
estudante de história (UECE), e eu Maria Eleny de Freitas,
concludente de História pela Universidade Estadual do Ceará.
Recursos financeiros
Não dispomos de nenhum recurso financeiro, fato que dificulta o
trabalho devido às despesas com transporte e alimentação.
A comunidade da colônia conhece o trabalho que vem
sendo realizado?
Sim
A comunidade está envolvida no trabalho: sim
A comunidade têm sido uma grande aliada neste trabalho, através das lideranças estamos conseguindo mobilizar as pessoas em

46

Cadernos do Morhan

relação a busca e localização de qualquer documento ou mesmo
utensílios que retratam a história da colônia.
Existe um trabalho de recuperação da memória dos
moradores da colônia através de História Oral?
Não
Na realidade, o meu projeto de monografia está voltado para a
História Oral, e pretendo logo que possível publicá-lo, seguindo os
padrões científicos que uma obra histórica requer.
Existe algum trabalho sobre a história da instituição?
Não encontrei nenhuma referencia histórica, a mais próxima que
localizei foi um trabalho na área de Serviço Social, apenas uma
monografia de Silvia Pingarilho, ex-diretora da colônia “Hanseníase:
uma história do preconceito?”
Informações adicionais
Infelizmente não existe nenhum material organizado sobre a história e memória da colônia, salvo o material que está nas mãos do
Dr. Flávio.
No hospital só encontramos os prontuários de todos os pacientes,
e algumas fotos expostas nas paredes do hospital.
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Colônia Santa Marta
Goiânia – Goiás
Carla Julia Letti
Ligia Valle Brito
(com o apoio de Wolf Moreira de São Geraldo e moradores da colônia)

Histórico
A colônia surgiu em outubro de 1937, quando o Senador Canedo
vendeu para o Estado uma área de 73 alqueires, como consta em
escritura. Senador Canedo era portador de hanseníase e, naquela
época, ele seria obrigado a se internar em alguma colônia. No Brasil
existiam colônias em Minas Gerais, Maranhão e São Paulo. Como o
Senador Canedo era um homem rico e possuía muitas terras, vendeu essa área para o Estado, firmando um acordo: eles construiriam
a colônia ali e ele não precisava ir para outro lugar para se internar,
permaneceria em sua fazenda, que era naquela região.
A colônia foi fundada em janeiro de 1943, com a vinda de uma
equipe mineira, comandada pelo Dr. Mário Puri, formada por quatro
médicos, um biomédico e uma enfermeira. Em setembro do mesmo
ano, juntou-se a essa equipe o Padre Rodolfo Tellmman e três irmãs
vicentinas: Irmã Mourão (coord.), Irmã Luiza Ventura e Irmã Natália.
Nesta época tudo era muito precário, cozinha era a céu aberto, tinham nove pavilhões lotados, com até cinco pacientes em cada quarto. Os curativos eram realizados com os pacientes sentadas na calçada. Havia também um número enorme de crianças com hanseníase.
Posteriormente, foi construída uma escola na Colônia, onde estas
crianças freqüentavam, vestindo uniformes feitos de sacos de açúcar,
tingidos de azul e camisetas brancas, feitas de sacos de farinha.
Até o fim da década de 50, só existiam tais pessoas para prestarem todo o serviço que a colônia necessitava, e o número de
pacientes só aumentava.
Quando uma pessoa era identificada como portadora da doença,
fazia-se diligência para buscar o doente e sua família, num carro Ford,
que recebeu o nome de “onça’. O medo e o pavor de ir para um lugar
desconhecido fazia com que os doentes não fossem para a Colônia
espontaneamente, sendo assim, caçados e acomodados na “onça”.
A Colônia foi dividida em duas alas: ala dos doentes e ala dos sadios. À medida que o indivíduo doente chegava, passava-se pela ala
dos sadios, para que fosse feita uma triagem, e era levado para o isola-
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mento. Os familiares, principalmente as crianças, que eram suspeitos,
ficavam isolados por dias ou até que a doença fosse diagnosticada.
O isolamento chamava-se “observação”. Neste local, os pacientes aguardavam a sentença ‘sadio’ ou “doente’. Se doente,
iam para o leprosário; se sadios, eram liberados, mas marcados e
perseguidos pela discriminação. As crianças sadias eram separadas dos pais e encaminhadas a uma casa no bairro Fama, o Preventório Afrânio de Azevedo”.
Muitas lágrimas foram derramadas, ante o drama da separação
de mães e filhos, esposos e esposas, familiares e amigos. Tanto
choravam os pacientes quanto os funcionários, que nunca se acostumavam com o sofrimento daquelas pessoas que perdiam tudo,
emprego, família e eram obrigados a viverem reclusos.
A dor do estigma era tão forte que, naquela época, chegou a levar dois pacientes a buscarem a morte, através de envenenamento.
Com o passar do tempo, novas direções, novos profissionais,
novas construções e a Colônia ganhou ares de “cidade”, com prefeitura, cadeia, escolas, clube e bares, isolada da “cidade sadia”
pelas telas e grandes touceiras de erva-cidreira.
Entre os internos, novos laços afetivos foram se formando e as
crianças que nasciam desse relacionamento eram retiradas dos pais,
no mesmo dia do nascimento e levadas para o Preventório Alfredo
de Azevedo, administrado pela Sociedade Eunice Weaver. Segundo
livro de registro, de 1943 a 1949, 207 crianças foram levadas para o
Preventório. E, de 1959 a 1960, 135 crianças foram para lá.
Devido à localização distante e ao preconceito, os funcionários
se viam na necessidade de morar perto da Colônia, fato que fez
surgir casas ao redor do Hospital.
Pela generosidade de fazendeiros das proximidades, havia alimentos em abundância e até os funcionários eram beneficiados com
essas doações.
Os pacientes que iam se recuperando, saiam do Hospital e pavilhões e iam para as casas construídas dentro da “Zona de Perigo”
da Colônia, e ali passavam a residir por não conseguirem se reintegrar à sociedade e aos familiares. Posteriormente, passaram a
ocupar a Vila São João e Margarida Procópio, áreas que foram cedidas pela Colônia, para que os pacientes fizessem suas casas e lá
fossem morar, para que pusessem fim às colônias. Porém, muitas
pessoas construíam e depois vendiam suas casas, voltando para a
Colônia. Do terreno total da Colônia, 73 alqueires, restam hoje, 23.
Situação Atual
A Colônia Santa Marta é hoje o Hospital de dermatologia
Sanitária e Reabilitação Santa Marta – HDS, atuando nas áreas de
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medicina, nutrição, biomedicina, psicologia, serviço social, odontologia e fisioterapia.
Possui fábrica de fraldas, farmácia, sapataria, bazar e casa de
artesanato.
O atual diretor, Sr. Wolf Moreira de São Geraldo, que está na
administração há um ano, está comandando reformas, que buscam
a preservação da estrutura física da Colônia, com apoio do IPHAN,
e seguindo as leis de acessibilidade. Estão para serem inaugurados: a Rádio da Colônia e a reforma do hospital.
Existe na Colônia Santa Marta:
• 96 pacientes no pavilhão da enfermaria;
• 64 casas com 147 moradores;
• 31 chácaras com 104 moradores;
• 145 moradores, próximo à Colônia, são atendidos e buscam
medicação na Colônia.;
• 247 funcionários.

Informações, documentação & memória
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
Bibliográfica
Quantidade aproximada de documentação
Textual: 16
Iconográfica: 7
Bibliográfica: 01
Há algum tipo de trabalho de preservação?
Não
A comunidade da colônia conhece o trabalho que vem
sendo realizado?
Sim
A comunidade está envolvida no trabalho: sim
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Os moradores da Colônia conhecem o trabalho e estão colaborando
com o projeto, disponibilizando todo material histórico que possuem.
Existe um trabalho de recuperação da memória dos
moradores da colônia através de História Oral?
Sim
Referências:
O livro “A vida é um Engenho de Passagens” – Eguimar Felício Chaveiro
Existe também um documentário, cujo responsável, não conseguimos localizar. Os moradores da Colônia sabem da existência desse
filme, mas não têm o telefone ou o endereço da pessoa responsável. A única informação que temos é que ele se chama Belém.
Existe algum trabalho sobre a história da instituição?
Não
Informações Adicionais
Não existe trabalho de preservação da história, a não ser da estrutura física, que a administração está tentando recuperar. Mas, os
documentos foram (praticamente todos) queimados pelos antigos
diretores. Na administração, encontramos somente um livro de
arquivo com o registro das crianças, que eram levadas para o preventório (incompleto) e a escritura de venda do local da Colônia.
O restante do material foi encontrado com alguns moradores. Não
existe um local reservado para se guardar a documentação. Existe
arquivo morto,de prontuários médicos, guardados no sótão, mas
o acesso não é liberado. A administração não quer que ninguém
toque neles, por falta de conhecimento em relação ao bacilo.
Houve boa receptividade da direção e interesse no projeto, que
aceitou disponibilizar um local (museu, memorial) para a possível
apresentação da história da Colônia à comunidade.
Ainda estamos buscando, através de entrevistas com os moradores,
a história oral e possíveis documentos guardados em suas casas.
Material encontrado até agora:
Textual:
• Listagem dos moradores das casas e chácaras da Colônia
Santa Marta – 1989;
• Folha de pagamento de Remuneração de Internados, de
janeiro a junho de 1966 (com nome cargo, salário e assinatura dos internos);
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• Instruções para a execução das normas de controle da hanseníase, baixados pela Portaria Ministral, nº165, de 14 de
maio de 1976;
• Lista com a Relação dos Moradores do H.D.S. Santa Marta
– Área Asilar e Comunitária – 03/11/2004;
• Legislação sobre o controle de doenças da área de dermatologia sanitária – Ministério as Saúde, 1983;
• Escritura original da terra pertencente à Colônia, 1971;
• Estatuto do H.D.S. e Reabilitação Santa Marta, 1998;
• Desenho do terreno e dos pavilhões;
• Cartilha do Ministério da Saúde – Educação em Saúde,
Módulo III – Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária,
1988; Balancete de Despesas da Prefeitura da Colônia do
ano de 1988;
• Dossiê da Vida da Irmã Natália (sem data);
• Relatório da Colônia Santa Marta (sem data);
• Portaria nº1.073/6M de 26 de setembro de 2000, Ministério
da Saúde;
• Instruções Normativas – Regulamento referente à Portaria
GTNDS, 1991.
• Na Atlas of Leprosy – Sasa Kaura Memorial Health
Foundation, 1983;
• Livro de Registro das Crianças Levadas para o Preventório
Alfredo de Azevedo (1943 a 1960, com um intervalo em
branco, no período de 1949 a 1959).
Iconográfico:
• Foto da Igreja;
• Foto da escola com alunos;
• Foto dos moradores;
• Foto da construção da igreja evangélica;
• 3 fotos da colônia.
Bibliográfico:
CHAVEIRO, E.F. _ “A vida é um Engenho de Passagens” – Projeto
Deus – Menino do Pirulitagem, Goiás, 2005.
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Instituto Estadaul de Dermatologia
Sanitária - Curupaiti
Rio de Janeiro – Rio de Janeiro
Elisabeth Poorman

Histórico
Curupaiti, localizado em Jacarepaguá, se tornou num leprosário
em 1928, quando 53 leprosos foram transferidos lá do Hospital dos
Lázaros. Curupaiti foi crescendo em número de prédios e leprosos.
Encima de uma montanha, num suburbubio afastado da cidade,
o acesso ao Curupaiti era intencionalmente difícil. Mesmo assim,
era a colônia mais perto a Rio de Janeiro, então capital do Brasil
e lugar de intensa e inovadora atividade no movimento sanitarista.
Por isso, e também por ser um dos primeiros hospitais de leprosos
sob o controle do estado, Curupaiti se tornou num centro de referência nacional pelo tratamento de hanseníase. A boa reputação
passou a ser conhecida entre os internos de outras colônias, que
enfrentaram as barreiras ao movimento impostas a eles e chegaram em grande número ao Curpaiti.
Similar a outras colônias, Curupaiti tinha dois tipos de residências:
os pavilhões, para pacientes solteiros, e as casas em vilas, no estilo
“Carville,” para casais. Tem 5 vilas, com 172 casas em total; e tem 3
pavilhões masulinos e um abrigo masculino, e um pavilhão feminino
e um abrigo feminino. Também tem um pavilhão/abrigo misto para
casais (Carlos Chagas). Também tem um prédio da psiquiatria, que
ainda tem alguns 9 pacientes. Mais ou menos 25 anos depois da
inauguração da colônia foi inaugurado um prédio para crianças doentes, que antes foram adotados ou criados por um casal de doentes.
As crianças que nasceram dentro da colônia, conforme a política
nacional, foram encaminhadas ao Educandário, ou Preventório. Os
pacientes que tinham outra opção, porém (como parentes sadios o
orfanatos religiosos), mandaram os filhos para lá, pois não faltam
historias de abuso e negligência dentro do Preventório.
As instituições mais importantes das colônias podem ser divididas em três grupos: as instituições religiosas, as instituições
de atendimento dirigidas por pacientes, e os prédios do hospital. Diferente as outras colônias, há muito tempo não existe uma
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hegemonia religiosa em Curpaiti. Muito ao contrário, tem a Igreja
Católica (cuja padre por mais de cinquenta anos era hanseniano),
duas igrejas evangêlicas, um centro budista, um centro Espírita, e
um centro de Umbanda. A rádio dos pacientes localiza-se na Igreja
Católica. Através dessas instituições foi facilitada o contato entre
“sadios” e “doentes,” divididos no estado físico mas unidos na
crença. Essas instituições também deram legitimidade a várias atividades dos pacientes, igual às instituições de caridade dirigidas por
pacientes: a Caixa Benifiente (fundada antes de 1944), e o SOAC,
(fundada em 1972). Foi através de uma campanha pública que a
Caixa fez que os pacientes de Curupaiti conseguiram Promin, a primeira cura de hanseníase, um evento que estabeleceu o poder político dos internos no mundo “fora.” As políticas internas e os problemas do dia-a-dia eram resolvidos pela prefeitura interna, que era um
paciente escolhido pela administração. Os funcionários internos criaram um cooperativa, que se chamava a Mutuária dos Trabalhadores
de Curpaiti e funcionava mais ou menos um banco dos internos.
Também dirigido pelos pacientes era a guarda-interna, escolhida
pelo diretor, que continuou funcionando até muito recentemente.
O resto do poder instituicional ficava nas mãos dos funcionários,
que pertenciam mais ou menos a três grupos: médicos e enfermeiros, adminstradores, e asistentes sociais. Os profissionais tinham
relações complexas com a comunidade, e muitas vezes ficavam
fisicamente e mentalmente longe do paciente. A exceção eram
os assistentes sociais, que, sob a direcção da Ana Helena Bastos
Silva (conhecida como dona Anita, que também foi interna), se
envolviam no cotidiano dos pacientes.
Deve ser lembrado, porém, como quase sempre no Brasil, as
divisões entre esses espaços não eram muito rígidas. Quer dizer
que os lugares religiosos também cuidavam dos corpos dos pacientes; que muitos internos funcionavam como enfermeiros (devido ao
medo e mal vontade de alguns funcionários).. que os espaços aparentemente não religiosos incorporavam religião no seu dia-a-dia;
e que os administradores tentavam, e às vezes conseguiam, atuar
através das instituições dirigidas pelos pacientes.
Além das necesidades práticas, os moradores de Curupaiti mantinham lugares para lazer, inclusive um campo de futebol (ainda
usado e em bom estado), um casino (abandonado), e um parque de
namorados (abandonado). Dentro da comunidade tinham todas as
festas que os internos costumavam comemorar fora: aniversários,
festas religiosas, casamentos, e até carnaval. A escola de samba
de Curupaiti chamava-se xx.
Das instituições já mencionadas, todos menos a guarda-interna,
a Mutuária dos Trabalhadores, a prefeitura interna (que se tornou
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em Divisão de Asuntos Comunitários), e o Centro Umbanda ainda
funcionam e atendem a comunidade. Mais recentemente foram
construidos o hospital de dermatologia (no antigo prédio da prefeitura interna; na prática, atende exclusivamente pessoas fora de
Curupaiti), a biblioteca, e o Centro de Estudos, com uma biblioteca
que contém centenos de pontuários médicos e livros doados. Esse
Centro facilita pesquisa para pessoas fora de Curupaiti.
1. Quando abriu o centro Espirita? 1948
2. Quando nasceu o Monsenhor?
3. Qual e o nome completo do Monsenhor José Carlos Moreira?
Situação Atual
Curupaiti hoje em dia pode ser compreendida como fruto da
problemática política de reintegração. Com a abertura da colônia
em 1983, oficialmente, a colônia parou de existir. A idéia era: os
ex-internos sairiam, e só os mais velhos ficando; pouco a pouco,
a colônia ia acabar. Devido às dificuldades de se reintegrar e a
escassez de residências no Rio, muitos internos ficaram (ou tentaram sair e depois voltaram). Mais pessoas chegaram a morar
na colônia. Quase todos tinham alguma ligação com um exinterno, mas também teve casos de invasão. Agora, ao lado do
antigo Curupaiti existe uma favela, morro São Jorge. As pessoas
“sadias”, com ligação à época de internação ou sem, raramente
sabem o quê é hanseníase, e muito menos como era a vida dos
internos. O relacionamento dos ex-internos com os funcionários
não é menos complexo, devido, em parte, a mal-administração
da reintegração, mas também nas transgressões do passado e a
resultante falta de confiança. Curupaiti é, então, uma comunidade
numa crise de identidade, composta de quatro grupos: ex-internos,
parentes, favelados, e funcionários, que compartilham o espaço
mas com relacionamento difícil.
O lugar da história em Curpaiti então não é uma questão seca
e acadêmica que costuma ser em outros lugares, mas uma ferida
aberta e dolorosa. Quer dizer que o passado ainda não acabou
para as pessoas do Curupaiti; o passado ainda está vivo. Muitos
documentos foram levados por pesquisadores ou familiares, perdidos à acção de insectos, e até queimados. A destrucção dos
documentos foi feita em grande parte por adminstrações anteriores, que queriam cobrir seus erros ou não valorizavam a história
da comunidade. Alguns internos também destruiram documentos
pelos mesmos motivos, e também porque queriam esquecer. Os
documentos que restam da época de internação estão inacessiveis

Projeto Acervo – Pela recuperação e preservação
dos registros históricos dos hospitais-colônia

57

(aqueles que ficam com os médicos ou em mãos particulares), ou
esquecidos, ou jogados no chão. As histórias privadas das pessoas
também são difíceis de acessar, assim que elas são guardadas até
achar uma pessoa que sabe escutar.

Informações, documentação & memória
Para melhor detalhamento, os relatórios foram divididos por lugar.

Igreja Católica/Congregação Mariana
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
Artigos pessoais
Quantidade aproximada de documentação
Textual: 200
Iconográfica: 40
O quarto do Monsignor está preservado no estado que ele o deixou,
com as suas coisas pessoais.
Esses documentos são os documentos do falhecido Monsignor José
Carlos Moreira. Destinado á Igreja desde nascer, o Monsignor apareceu com hanseníase no seminário e foi mandado ao Hospital dos
Lázaros. Mesmo que não parecia que tinha mais chance de ele se
tornar padre (pois a Igreja cuidava dos leprosos mas não queria um
padre leproso), ele continuava estudar. Depois de alguns anos, um oficial da Igreja chegou ao Hospital e, movido por um discurso feito pelo
Monsignor e a história pessoal dele, ajudou ele se tornar padre. Em
1952 se tornou padre, e foi direito para Curupaiti. Encarregado das
necessidades espirituais dos internos, ele logo passou a cuidar das
necesidades físicas também, pois o estado dos pacientes sempre era
precário. Infelizmente, os recursos públicos e privados muitas vezes
não chegaram aos internos.
Tem vários documentos do Monsignor: o certificado de nascimento,
artigos de jornal (inclusive um sobre a primeira missa dele), cartas
para outros oficias da Igreja, muitas cartas pedindo verbas que foram
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mandadas a lugares em todo o mundo, recibos, e balancetes anuaism
que detalhem as atividades da Igreja.
Há algum tipo de trabalho de preservação?
Não
Que tipo de ação de preservação?
A idéia, ainda não começada, é de criar um memorial para o
Monsignor Moreira. Os documentos estão guardados agora num
arquivo no escritório do Sr. Mário, e os artigos pessoais estão no
quarto dele.
Sobre o local de guarda da documentação:
Localiza-se na instituição: sim
Apresenta-se satisfatório: não
O prédio era uma casa que agora está desocupada. Antes de ser
um memorial do Monsignor, precisará de reformas estruturais e
organicionais.
O local possui mobiliário?
O mobiliário que o lugar possue é de uma casa, mas a Igreja tem vários
imóveis.
Síntese do trabalho desenvolvido
Até agora, com a permissão da Beth, dividi os documentos em duas
partes: os documentos mais úteis, e os documentos que não precisam
ser guardados (recibos, livretes religiosos, rascunhos, etc.). A Beth já
designou um prédio para a preservação dos documentos, já descrito
em cima.

Sociedade de Amigos do Curupaiti
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
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Quantidade aproximada de documentação
Textual: 6
Iconográfica: 50
Os textos são os estatutos do SOAC, desde 1974, e livros das atas do
SOAC de 1984.
Há algum tipo de trabalho de preservação?
Não
Sobre o local de guarda da documentação:
Localiza-se na instituição: sim
Apresenta-se satisfatório: não
Os documentos estão guardados no escritório do SOAC, e estão
bem guardados e organizados por enquanto. O problema principal é que os documentos são guardados pelo tempo que estejam “úteis” para o dia-a-dia. As fotos também se encontram num
estado desorganizado e não são identificadas.
O local possui mobiliário?
Os documentos estão no arquivo do escritório do SOAC. As fotos
estão numa bolsa, alguns em livros, mas a maioria soltas.
Síntese do trabalho desenvolvido
O único trabalho que foi feito até agora é o levantamento que fiz
num dia.

Caixa Beneficiente
Tipo de documentação
Textual
Quantidade aproximada de documentação
Textual: 50

60

Cadernos do Morhan

Há algum tipo de trabalho de preservação?
Não
Sobre o local de guarda da documentação:
Localiza-se na instituição: sim
Apresenta-se satisfatório: não
Os documentos da caixa estão desorganizados e esquecidos,
num armário lotado. Deve existir algumas fotos, mas não consegui achar. Também consegui passar pouco tempo pesquisando os
documentos da Caixa, e acredito que tem muito mais.
Síntese do trabalho desenvolvido
O trabalho desenvolvido é o levantamento. (Veja o relatório).

Centro Espírita
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
Artigos do Seu Amazonas
Quantidade aproximada de documentação
Textual: 50
Iconográfica: 20
Artigos do Seu Amazonas : quantidade desconhecida
Os artigos do Seu Amazonas, secretário do Centro há mais de
trinta anos e extremamente importante no desenvolvemento do
Centro, estão com uma senhora que morou com ele. Como ela já
não mora em Curupaiti, ainda não consegui falar com ela.
Há algum tipo de trabalho de preservação?
Sim
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Sobre o local de guarda da documentação:
Localiza-se na instituição: sim
Apresenta-se satisfatório: sim
O local possui mobiliário?
Os documentos estão guardados num arquivo dentro do Centro.
Síntese do trabalho desenvolvido
O trabalho desenvolvido é a guarda dos documentos feita por membros do Centro, e o levantamento. (Por dificuldades técnicas, o levantamento só será disponível mais tarde.)

Centro de Estudos
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
Quantidade aproximada de documentação
Textual: 400 livros; 2000 mil pontuários; 30 monografias
Iconográfica: Quantidade desconhecida
Há algum tipo de trabalho de preservação?
Sim
Que tipo de ação de preservação?
Centro de Documentação
Sobre o local de guarda da documentação:
Localiza-se na instituição: sim
Apresenta-se satisfatório: sim
O Centro de Estudos é o único lugar em Curupaiti onde os documentos
estão preservados e mais ou menos organizados. Tem recursos riquíssimos aqui, especialmente as monografias e os pontuários médicos.
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O local possui mobiliário?
O Centro tem 7 estantes de ferro e um armário de vidro.
Síntese do trabalho desenvolvido
Como já mencionei, os documentos no Centro estão mais ou menos
organizados por tipo. Estão num estado bom e estão sob a direcção
da de uma doutora que tem duas funcionárias para cuidar dos documentos. Fiz um levantamento parcial (de um terceiro de um dos seis
estantes) e notei algumas coisas sobre os pontuários médicos.
Outros documentos:
Tem mais tres lugares com documentos que já consegui identificar,
mas de quais ainda não fiz um levantamento: os documentos da Dona
Regina Cruz (chefe do serviço social); os documentos da DACOM; e
documentos doados ao Projeto Histórico Curupaiti.
A Dona Regina tem em sua possessão vários documentos que conseguiu quando estava escrevendo o mestrado dela, um trabalho extremamente detalhado e bem pesquisado sobre a história de Curupaiti.
Esses incluem o Boletim de Junho 1966 da rádio dos internos. Embora
que esta pasta so tem relatórios da rádio de um mês, tem mais de
200 páginas de comunicações da radio dos internos. E importantíssimo
preservar esses documentos para a memória do cotidiano dos internos, especialmente na época quando legalmente a internação tinha
acabada, mas de fato continuava. Também tem documentos importantíssimos sobre a briga por Promin entre a Caixa Beneficiente e a
administração; e documentos que a Dona Anita guardo que contam
parte da história do serviço social em Curupaiti.
Numa escada na DACOM tem inumerosos documentos históricos de
Curupaiti que há décadas pessoas jogavam lá. Misturados com lixo e
várias outras coisas, a maioria desses documentos provavelmente são
de instituições extintas, como a Prefeitura Interna (já identifiquei vários
cadernos com comunicações da prefeitura interna da década sesenta).
Quer dizer que esses documentos na sua maior parte provavelmente
pertencem as instituições dos internos que, com a abertura da colônia,
começaram a acabar. A higienização e a preservação desses documentos tem que ser feito logo.
Também tem alguns documentos que foram doados ao Projeto que
estão guardados num arquivo na DACOM e existem na sua maior
parte de fotos ainda não identificadas.
Ainda não tive oportunidade de ver os documentos da sede Budista,
das igrejas evangêlicas, do campo de futebol, e da adminstração.
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Estágio atual do desenvolvimento do trabalho
Até que eu saiba, não tem nenhuma lista de documentos em nenhuma
instituição. As únicas listas de documentos são essas que eu fiz (veja
os outros documentos). Essas são fruto da ajuda que as pessoas e as
instituições ofereceram ao trabalho, e senhal da boa vontade na comunidade que está nascendo para preservar a história, apesar de todas
as dificuldades já mencionadas.
Recursos humanos envolvidos
Sou a única pessoa que está trabalhando nesse projeto, mas tem
muitas pessoas na comunidade, inclusive o recem-formado conselho comunitário, a DACOM, a nova diretoria, que estão facilitando
e guiando o projeto.
Recursos financeiros
Por enquanto tudo é voluntário, mas com a bolsa de Oxford vou poder
continuar trabalhando em Curupaiti, trabalho não falta.
A comunidade da colônia conhece o trabalho que vem
sendo realizado?
Sim
A comunidade está envolvida no trabalho:
Sim
Como sou uma pessoa fora da comunidade, a participação da
comunidade é crítica por duas razões: primeiro, que só eles conhecem o passado e os locais dos documentos mais imporantes; e
segundo, que a história pertence em primeiro lugar a eles e aos
parentes deles. Por isso, o meu lugar e o lugar das outras organizações que estão ajudando preservar essa história sempre deve ser
auxiliar ao trabalho e à visão deles.
Existe um trabalho de recuperação da memória dos
moradores da colônia através de História Oral?
Sim
A história oral vai ser gravada começando essa semana. Já tem várias
pessoas que deram sua permissão a ser entrevistadas, principalmente
os ex-internos mais antigos.
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Existe algum trabalho sobre a história da instituição?
Sim
Seria possível indicar a referência?
No Centro de Estudos tem os seguintes trabalhos:
Santos, Silvia Regina Silva dos. “Hanseníase: Uma Nova
Terminologia e um antigo estigma.” Monografia de Serviço Social,
Centro Universitário Augusto Motta. Dezembro 1999.
Silva, Simone Telles da. “Biblioteca Comunitária: Uma nova proposta
de espaço na atuação do Serviço Social em Curupaiti.” Monografia de
Serviço Social, PUC-Rio. Dezembro 2004.
Cruz, Regina. “’Essa História eu vivi...’: o resgate histórico da colônia
e da Caixa Beneficiente de Curupaiti através da memória de seus contemporâneos no período de 1928 a 1983. Mestrado de Serviço Social.
Maio 1998.
Duran, Suzana Maria Ormachea de. “SER-um analisador histórico: a demanda de atendimento num abulatório da Rede Pública.”
Monografia de pós-graduação de Lato Sensu, Niterói.
Existe o texto de Antonio Magalhães Martins, ex-interno e exprefeito interno de Curupaiti (agora falecido). Tem poucas cópias,
mais uma foi doada agora ao Projeto Histórico de Curupaiti.
Informações Adicionais:
Para preservar todos os documentos já achados e aqueles que ainda
vamos achar, precisamos um lugar para guardar eles. Graças a DACOM
e o Serviço Social, agora tem uma sala para realizar a limpeza e a
organização dos documentos. O Centro Espírita doou um arquivo trancado para guardar os documentos. Esse lugar facilita bastante, mas a
grande necessidade é de divulgar a história, pois 1) essa história faz
uma parte importante mas ainda esquecida da história brasileira; 2) a
colônia poderia ser um grande exemplo do malifício da exclusão; 3) as
pessoas “sadias” na comunidade não conhecem a história da colônia
que causa grande problemas entre os moradores; 4) e, finalmente e
provavelmente mais importante, o contágio do estigma de lepra ainda
atinge todo morador da comunidade, e só acabará com uma educação,
unida, organizada e puxada.
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Hospital Aquiles Lisboa
Colônia do Bonfim
São Luis – Maranhão
Ana Maria dos Santos Martins Pinho

Histórico
Introdução
A história da Hanseníase no Maranhão, não foge ao que já foi dito
em outros relatórios dos participantes do Projeto Acervo, todavia,
buscando analisar o material que ainda se dispõe da antiga colônia permite concluir que, outrora, apesar do isolamento, responsável pela dialética entre o pouco saber e os mitos da Hanseníase,
nota-se que havia uma regularidade nas ações desenvolvidas e no
controle dos métodos na busca de um tratamento mais adequado,
tendo o Dr. Aquiles Lisboa como parte desta história já que na
época foi diretor do então hospital-colônia tendo elaborado a cartilha de profilaxia da lepra, como contribuição na tentativa de evitar
a disseminação da doença.
A Colônia do Bonfim surgiu como órgão representativo do
Governo Federal no combate à lepra no Maranhão demonstrando
a preocupação da Saúde Pública. Seu nome derivou-se do fato
de estar localizada no Cabo do Bonfim, sendo o Bonfim referenciado como “Cabo fronteiriço à capital do Maranhão, na margem
esquerda do rio Bacanga, cercado por um banco de areia, que é
coberto inteiramente pela enchente da maré”.(Costa apud Araújo)
A Colônia do Bonfim foi construída para “abrigar leprosos”
na Ponta do Bonfim sendo separada do centro da cidade pelo rio
Bacanga, à margem esquerda da foz desse mesmo rio. A área da
colônia destinou-se anteriormente à um hospício (1718), local onde
eram recolhidos prisioneiros atacados pelas “bexigas” (1784), para
a quarentena de escravos oriundos da Costa da África (1806) e
também um cemitério dos ingleses. Escolhido exatamente por
ser um local bem afastado, tornou-se ideal para o isolamento de
“leprosos” como forma de afastá-los definitivamente do convívio
social. .Sendo o acesso a colônia apenas através do mar.

Projeto Acervo – Pela recuperação e preservação
dos registros históricos dos hospitais-colônia

67

Colônia do Bonfim no passado, hoje Hospital Aquiles Lisboa:
um olhar histórico
Antes da definitiva fixação na Ponta do Bonfim, o “leprosário”
como era chamada a casa de saúde que recebia os portadores de
Hanseníase, esteve localizado no bairro do Goiabal, adjacente ao
bairro da Madre Deus que margeia o Rio Anil.
Como alternativa de isolar definitivamente esse grupo, o poder
público formou uma colônia na outra margem do rio, forçando a
permanência dos mesmos longe dos “sadios” como eram chamados àqueles que não estavam acometidos pela doença. Dada esta
condição segregacionista, muito “leproso” como eram chamadas as
pessoas vitimadas pela doença à época, perdiam contato com familiares, pois para chegar à colônia era necessário atravessar o rio de
barco ou canoa, até o porto do Bonfim, que já não existe mais.
Durante este período de regime de Colônia, a assistência à
saúde e social através do isolamento buscava da melhor maneira
sanar as faltas da sociedade com o portador de Hanseníase, em
contra-partida, os remanescentes desse sistema comentam que,
partilhavam as mesmas necessidades dentro de um mesmo universo, reconstruindo suas relações sociais.
Relatam ainda que na colônia, se plantava, colhia e pescava
nas camboas que ainda resistem ás margens da ponta do Bonfim,
rodeada pela praia da Guia, um lugar paradisíaco, porém muito
perigoso nos dias atuais, pela insegurança que sua condição de
praia desértica apresenta.
Hoje eles rememoram que se reuniam em orações, seguiam em
procissões, estudavam, praticavam esportes como futebol, assistiam a filmes, namoravam, casavam, tinham seus filhos, tentando
assim resistir ao esquecimento a que o isolamento lhes impunha.
Também realizavam festejos como o bumba-meu-boi, e dessa
forma preservando parte da cultura maranhense podendo-se constatar estas recordações pelo quadro montado com fotografias das
pessoas em eventos culturais e religiosos.Quadro este que sozinho
reúne informações preciosas e que na falta de registros a resgatar
torna-se verdadeiro monumento histórico, mostrando as instalações
da colônia e as divisões a que eram submetidos pela segunda vez
(zona sadia e zona doente). Este quadro alcançou os nossos dias
resistindo as intempéries do tempo e descaso, sendo datado do ano
de 1941, com legendas em letras arabescas realizadas pelas irmãs
da congregação religiosa que administravam a colônia nessa época.
Essas fotos também mostram construções atualmente inexistentes, como lavanderia, escola, casa para gerador de energia,
administração, um ambulatório entre outras construções. Ainda
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hoje, podemos buscar referências vivas dessa história entre os
remanescentes, como, os senhores Eurico, Newton, Edílson,
Lucinda e Domingas.
Hoje em dia a Colônia do Bonfim chama-se Hospital Aquiles
Lisboa, nome dado em homenagem ao médico maranhense Aquiles
Faria Lisboa, nascido na cidade de Cururupu em 28 de Setembro
de 1872, considerado o pioneiro no tratamento da Hanseníase
no Maranhão sendo agraciado pela Assembléia Legislativa do
Maranhão com um selo comemorativo a ser usado em toda correspondência oficial daquela casa legislativa.
O atual Hospital Aquiles Lisboa, nomeado em homenagem a
este médico está localizado na Ponta do Bonfim, sendo a referência histórica do tratamento da Hanseníase no Maranhão, e outrora
denominado de Colônia do Bonfim, localizada na periferia da cidade
intencionalmente desde sua criação em 1932, e fundação em 17 de
outubro de 1937, há exatamente 69 anos, para isolar os portadores
de Hanseníase, devido o sistema de saúde da época.
Quanto à documentação antiga e histórica que nos deveria
nos dias atuais dar a dimensão da experiência com a Hanseníase
ali vivida é quase inexistente, o que encontramos foram apenas
dois livros de registro datado da época da fundação da colônia em
estado de péssima conservação, o quadro já mencionado, algumas plantas baixas da construção do hospital, da administração,
do asilo e da antiga cozinha, mas feitos recentemente (ano 2003)
pelos então dirigentes da época vista haver necessidade de conhecer a arquitetura da construção para realizar alguns reparos.
Acerca de registros históricos o que se comenta (e isto não tem
comprovação alguma, sendo até que algumas pessoas desmentem
o fato, então não podemos afirmar como verídico) é que, quando a
esfera pública assumiu o comando da colônia, houve um incêndio no
prédio do convento, onde estavam à maioria dos papéis de registro
das internações e controle dos pacientes, entre outros documentos.
Verdade ou não, fato certo é que com a não preservação destes
documentos, iniciou-se o processo de extinção da história de uma
minoria que esteve isolada do resto da sociedade por longas décadas. Perdendo-se dessa forma, uma infinidade de referências para
registro do que foi a antiga Colônia do Bonfim.
Ninguém sabe ao certo o que houve de fato e que destino
teve estes documentos ou se algum deles ainda jazem nos muitos
embrulhos de papeis que foram resgatados em péssimo estado de
conservação na ocasião da reforma do antigo prédio da administração, que voltou a funcionar novamente, sendo transferida toda
a administração que outrora funcionava no ambulatório para este
prédio agora reformado.
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E aos quais não tivemos como acessar por estar a casa no
momento em mudança de setores e tais documentos não foram
liberados por haver necessidade de uma triagem, visto estarem
misturados a papeis de datas mais recentes e em péssimas condições, sendo inviável no momento o manuseio de tal documentação,
justificando-se assim o atraso na elaboração final do relatório.
Considerações finais
Ainda hoje, falar sobre Hanseníase é abrir caminho para curiosidade, discussões e perplexidade. Esta patologia não é uma doença
nova, já existe desde o inicio do cristianismo, onde encontramos
registros em trechos bíblicos, porém, apesar de ter-se encontrado
a cura através de poliquimioterapia, pouco sucesso se conseguiu
para eliminar os mitos que cercam da doença.(CRUZ, 2007)
Atualmente os maiores registros encontram-se nas memórias
dos poucos remanescentes daqueles tempos de isolamento compulsório, e que necessitam ser resgatados sob pena de perecerem
para sempre e ficarmos nós os maranhenses privados da nossa
própria história de convivência com esta doença e a história mundial desfalcada em sua totalidade.
Mas, a história é para sempre e seu resgate é nosso dever, pois
os que virão após a nossa geração precisam tomar conhecimento
dela e assim valorizar a eliminação da Hanseníase e lutar por ela
de todas as formas para que a história do isolamento de seres
humanos de seus semelhantes e que foi escrita com lágrimas de
dor nunca mais se repita sobre a face da terra.
Situação Atual
Atualmente funciona como um hospital geral, tem sua fonte de
recursos oriundos do Estado e da União, (a colônia possui área
total de 317.000m²) e trata as mais diversas patologias, porém
a sua grande clientela ainda é o portador de Hanseníase, entre
egressos, pacientes em tratamento e acompanhamento de episódios reacionais comuns a esta patologia.
Oferece diversas especialidades tais como Dermatologia,
pediatria, odontologia, clinica geral, ginecologia, radiologia, enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, serviço social.
Possuindo laboratório para exames rotineiros inclusive a pesquisa
de BAAR e um setor de imunização.
Disponibiliza ainda serviços de reabilitação e possui em sua
unidade de internação 09 leitos femininos, 18 leitos masculinos,
07 leitos para a pediatria e 04 leitos especiais para pacientes em
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estado grave. Oferece os programas de hipertensão e diabetes,
Controle da Hanseníase, Doenças Sexualmente Transmissíveis.
Mesmo com após a extinção do sistema de hospitais-Colônia,
muitas pessoas entre portadores e sadios ainda procuram o hospital, desejosos de instalarem-se nas poucas casinhas que ainda
estão em condições habitáveis, mas que permanecem fechadas.
O antigo asilo Pe. João Lemmen ainda funciona dentro da unidade hospitalar em atenção a três idosos portadores de Hanseníase
e que à época da extinção do sistema não tiveram para onde ir.
Existem ainda 13 casas remanescentes ocupadas por egressos
e familiares destes.

Informações, documentação & memória
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
Bibliográfica
Oral
Há algum tipo de trabalho de preservação?
Não
Sobre o local de guarda da documentação:
Localiza-se na instituição: sim (algumas)
Apresenta-se satisfatório: não
As plantas baixas, o quadro e os dois livros antigos de registros
encontram-se na administração, as caixas resgatadas no antigo
prédio de administração encontram-se no setor de almoxarifado do
ambulatório e da unidade de hospitalização, as fotografias doadas e
os cd’s dos eventos encontram-se em poder de Aniemarie, as fotografias em poder de particulares.
O local possui mobiliário?
Foram feitos alguns arranjos na tentativa de designar um lugar para a
pesquisa e guarda da documentação arrecadada, a terapia ocupacional
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cedeu um dos seus espaços para este fim. Encontram-se disponíveis
nesta sala; uma mesa de madeira, duas cadeiras de palhinha, uma
estante de aço e um arquivo de aço em condições de uso.O local também é dotado de uma bancada de mármore.
Recursos humanos envolvidos
Na atual pesquisa encontram-se envolvidas três pessoas;
Ana Maria dos Santos Martins Pinho, (a Aniemarie) Terapeuta
Ocupacional Especialista em Psicomotricidade, funcionária do Hospital
Aquiles Lisboa;
Ângela Maria Araújo dos Santos Schiavotelo (Acadêmica de
Direito), funcionária da Elle Jolie e;
Valmir Cruz Bezerra. Arte Educador, funcionário antigo do Hospital
Aquiles Lisboa, hoje desempenhando suas funções na HEMOMAR
(Centro de Hematologia do Maranhão).
Recursos financeiros
Não existe recurso financeiro até o momento.
A comunidade da colônia conhece o trabalho que vem
sendo realizado?
Sim
A comunidade está envolvida no trabalho: sim
Encontra-se disposta e acessível a ajudar prestando informações,
depoimentos orais, doando materiais iconográficos etc.
Existe um trabalho de recuperação da memória dos
moradores da colônia através de História Oral?
Não
Existe algum trabalho sobre a história da instituição?
Sim
Um trabalho efetivo não existe. O que existe são acadêmicos que tentam resgatar esta história oral através da elaboração de seus trabalhos
de conclusão de cursos (TCC). Podemos citar o Curso de História, de
Medicina, (entre outros).
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Referência:
Mayre Araújo acadêmica de Medicina está realizando uma pesquisa
sobre as repercussões sociais da Hanseníase na qualidade de vida dos
egressos.
Jacklady Nascimento acadêmica do curso de história apresentou TCC
à Universidade Federal do Maranhão versando sobre a história da
Hanseníase nos meados do século XX no Maranhão, enriquecido com
depoimentos de pessoas que foram internadas compulsoriamente.
Grasiele Sampaio apresentou ao UNICEUMA como TCC a proposta
da Terapia Ocupacional na ressocialização do portador do mal de
hansen.
Ana Maria dos Santos Martins Pinho apresentou à Faculdade Santa Fé
o Artigo Cientifico “A TRAJETÓRIA DA HANSENÍASE: O preconceito
milenar na atualidade” para defesa de seu título de Especialista em
psicomotricidade em 2007.
Estudantes secundaristas: João Ricardo dos Santos Pinho e Catarina
Guimarães Corso apresentaram à Assembléia Legislativa do Maranhão
no evento DEPUTADO-ESTUDANTE o projeto de Lei do Parlamento
estudantil que Institui o Dia Estadual de Combate a Hanseníase e ao
Preconceito contra os Portadores de Hanseníase.
Informações adicionais
Como considerações finais cito um astroman de show caríssimos que
se rendeu à causa do Morhan (Movimento pela reintegração dos portadores de Hanseníase), e trabalha pela eliminação da Hanseníase como
voluntário, Ele, o mito Ney Matogrosso assegura que: “É preciso derrubar o estigma que marca a doença. Os cidadãos brasileiros precisam
saber que a Hanseníase tem cura, que o tratamento é gratuito e que,
por lei, precisa estar disponível na rede pública de saúde. Seguindo sua
linha de pensamento afirmamos que os cidadãos do mundo precisam
saber sobre a história da Hanseníase. E é com os olhos voltados nesta
direção que todos nós do Projeto Acervo iremos desenvolver nosso
trabalho: temos um compromisso com a humanidade.
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Hospital Frei Antônio
Hospital dos Lázaros
Rio de Janeiro – Rio de Janeiro
Flávia Martins Constant

Histórico
A igreja de Nossa Senhora da Candelária, monumento de arte
religiosa que se ergue na atual Praça Pio X, no centro do Rio de
Janeiro, substituiu uma antiga capela, erigida em fins do século XVI,
ou nas três primeiras décadas do século XVII, à Nossa Senhora da
Candelária. Ainda na antiga capela instalou-se, em 18 de agosto de
1634, a sede da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Nossa
Senhora da Candelária.
A antiga igreja foi reedificada em 1710 e, em 1775, foi decidido
erguer um novo e majestoso templo. Em 6 de junho desse mesmo
ano foi lançada a pedra fundamental da nova igreja. A grandiosidade do projeto e dificuldades financeiras levaram as obras a
se arrastarem por muitos anos. Em 8 de setembro de 1811, foi
celebrada a primeira missa, ainda na igreja inacabada, que só seria
oficialmente inaugurada somente em 10 de julho de 1898.
Em 15 de fevereiro de 1763, a Irmandade criou a Repartição
do Hospital dos Lázaros. Ainda sem instalações adequadas, a
Irmandade passou a atender aos hansenianos que habitavam
pobres choupanas junto à Praia de São Cristóvão. Nessa ocasião,
o Bispo Dom Frei Antonio do Desterro interferiu para que o ViceRei Conde da Cunha conseguisse de Dom José I a recém-construída casa de recreio dos jesuítas, confiscada quando da extinção
da Companhia de Jesus, em 1759. Lá se instalou o Hospital dos
Lázaros ou Hospital Frei Antônio, onde a Irmandade passou a atender hansenianos. Esse, portanto, é um Hospital que antecede, e
em muito tempo, a política nacional de isolamento dos doentes.
Com a chegada da Família Real ao Brasil, o prédio do Hospital
foi requisitado e transformado em quartel. Os doentes foram então
removidos para a ilha das Enxadas e dali para a chamada ilha dos
Frades (a ilha do Bom Jesus), onde ficaram precariamente instalados. A Candelária continuou assistindo-os, enquanto procurava
reconquistar o antigo prédio.
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O hospital, pioneiro, funcionou por mais de dois séculos, e foi
lá que, por muito tempo, se instalou o Serviço Nacional da Lepra,
quando as autoridades sanitárias se voltaram mais objetivamente
para a solução do problema. Lá funcionou também o Departamento
Nacional de Dermatologia Sanitária. A manutenção do Hospital e
dos doentes, entretanto, sempre esteve sob responsabilidade da
Irmandade, que recebia do poder público o serviço médico e uma
contribuição quase simbólica.
Com o tempo, o hospital voltou a ser inteiramente mantido pela
Irmandade. Hoje possui somente duas ex-pacientes. Seu antigo
e belo prédio, conservado e mantido até hoje pela Candelária, é
um exemplar de arquitetura setecentista, não especificamente religiosa, que mantém invioladas suas linhas originais.
Situação Atual
Atualmente no ex-hospital moram somente duas ex-pacientes, já curadas e que não possuem outra opção de moradia. A
Candelária se encarrega dos cuidados com essas duas senhoras e
da manutenção do prédio.

Informações, documentação & memória
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
Bibliográfica
Oral
Quantidade aproximada de documentação
Textual: 400
Iconográfica: 1
Bibliográfica: 13
Há algum tipo de trabalho de preservação?
Sim
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Que tipo de ação de preservação?
Centro de Documentação
Biblioteca
Sobre o local de guarda da documentação:
Localiza-se na instituição: não
Apresenta-se satisfatório: sim
Há, no entanto, registro de perda de acervo, antes do projeto
de preservação da Candelária, na invasão francesa (séc. XVIII),
quando as igrejas foram alvo de saques pela guarda de registros
de propriedades, por enchentes e ação de insetos.
O local possui mobiliário?
Sim. Os arquivos estão preservados na Candelária (igreja e escritório) em arquivos profissionalmente organizados, inclusive catalogados eletronicamente. A parte bibliográfica consta de forma
muito organizada na biblioteca da Candelária.
Síntese do trabalho desenvolvido
Pesquisa no sistema de arquivos da Candelária. Buscas por “Hospital
Frei Antônio” e “Hospital dos Lázaros”. Mesma consulta foi feita na
biblioteca da Instituição para levantamento de bibliografia.
Estágio atual do desenvolvimento do trabalho
Consultas aos acervos já realizadas, tendo sido disponibilizadas
somente as relações impressas dos documentos preservados. No
momento essa relação (de mais de 400 documentos) está sendo
digitada no formato de planilha definida para projeto. A bibliografia encontrada também constará na planilha. Já foram digitados
mais de 70 documentos, sendo, desses, o mais antigo de 1833
e o mais recente de 1963. Os documentos não foram acessados
fisicamente. Mas em sua catalogação constam as informações do
armário, prateleira, caixa e pacote de onde estão guardados.
Recursos humanos envolvidos
Somente eu estou cuidando desse hospital. Vale destacar, entretanto, o apoio que recebi do Dr. José, provedor da Candelária,
da Dra. Celina, responsável pelo acervo da Candelária, e da Dra.
Jussara, bibliotecária da Candelária.
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Recursos financeiros
Não. Como trabalho diariamente de 9 às 19h, tenho realizado essa
pesquisa voluntariamente durante o horário do almoço, quando vou
pesquisar no acervo/biblioteca da Candelária.
A comunidade da colônia conhece o trabalho que vem
sendo realizado?
Não
A comunidade está envolvida no trabalho: não
Como os acervos não ficam fisicamente no Hospital Frei Antônio
e como tenho pouco tempo livre para realizar essa pesquisa, ainda
não pude ir ao hospital conversar com as ex-pacientes que residem
lá. Vale destacar que está prevista a exibição no Hospital de um
documentário, do qual essas duas senhoras participaram. Minha
intenção é aproveitar essa ocasião para conversar com essas
senhoras, colher alguns depoimentos delas, além de entrevistar o
Dr. José, atual provedor da Candelária. A idéia é que esse dia seja
filmado para registro dos respectivos depoimentos.
Existe um trabalho de recuperação da memória dos
moradores da colônia através de História Oral?
Sim
Existe esse filme, ao qual já me referi, que o MORHAN possui cópia.
Existe algum trabalho sobre a história da instituição?
Sim
Referência:
O hospital dos Lázaros do Rio de Janeiro. Irmandade do Santíssimo
Sacramento da Candelária. Typ. E Lith. De Olympio de Campos &
C..Rio de Janeiro, 1900.
Conta a história da fundação do hospital, traz testemunhos de alguns
visitantes, além de fotos das instalações.
PINHEIRO, F. B. Marques. Irmandade do Santíssimo Sacramento da
Freguezia de Nossa Senhora da Candelária. Volume I e II. Typog. Do
Jornal do Commercio Rodrigues & C.. Rio de Janeiro, 1930.
Volume II traz inúmeros dados e informações sobre o Hospital.
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Revista Ocidente de maio de 1896. Número 626
Matéria sobre a fundação da igreja e sobre história da Irmandade.
Conta também um pouco da história do Hospital, fazendo referência
ao livro de F. B. Marques Pinheiro. Tem uma foto do Hospital.
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária. Terceiro
Centenário. Rio de Janeiro, 1934.
Publicação em homenagem ao terceiro centenário da Irmandade. Traz
fotos do Hospital.
Recorte de Jornal – 1970-1972
O Mundo Português. “Frei Antônio”. Rio de Janeiro, 3 de junho de 1972
Matéria é um relato elogioso de uma visita do jornalista ao Hospital.
O Mundo Português. “Candelária inaugura gabinete dentário no H.
Frei Antônio”. Rio de Janeiro, 3 de junho de 1972
Voz de Portugal. “Instituto de Leprologia e sua ajuda à Candelária”.
1971
Esclarecimento da diretora do Instituto de Leprologia a respeito de
uma declaração do provedor do Hospital, na qual ele teria declarado
que os recursos para manutenção do Hospital eram proveniente
exclusivamente da Candelária
O Mundo Português. “Hospital em feste”. Rio de Janeiro, 15 de
agosto de 1970.
Nota com foto da comemoração da festa da Santíssima Trindade.
Instituto de Leprologia. Organização e atividade. Ministério da Saúde.
Divisão Nacional da Lepra. Rio de Janeiro, 1970.
Publicação sobre a doença, que traz na página 63 uma foto do Hospital
com um pequeno texto falando do convênio do Serviço Nacional de
Lepra com a Irmandade.
Jornal do Brasil. Revista de Domingo. “Um palacete escondido no
gasômetro do Rio de Janeiro”. Número 1249 de 9 de abril de 2000.
Matéria mais centrada no valor arquitetônico e histórico do prédio onde
está localizado do Hospital. Conta também um pouco de sua história.
FERREZ, Gilberto. Aquarelas DE Richard Bate. O Rio de Janeiro de
1808 – 1848. Editado pela Galeria Brasiliana. Rio de Janeiro, 1965.
Página 76 traz uma aquarela de 1851 (com base em esboço de 1809)
onde aparece retratada a chácara dos jesuítas transformada, em
1765, no Hospital dos Lázaros (Frei Antônio).
Ainda existem outras poucas referências bibliográficas para serem
catalogadas.
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Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes
Pirapitingui
Itu – São Paulo
Vanessa Mendes Gastaldelo

Histórico
O hospital colônia de Pirapitingui foi fundado em 07 de outubro
de 1931 localiza-se no município de Itu no Estado de São Paulo.
Foi inaugurado em 1937 sob a direção do médico Manoel de Abreu,
possuindo 60 casas.
“Pira”, como popularmente é chamado, ocupa um espaço de
330 hectares.
Na década de 50 chegou a ter 3.200 doentes.
No período da compulsória as pessoas eram obrigadas a morar
no asilo-colônia e os filhos foram enviados para a creche Santa
Terezinha em Itapevi-SP.
Em 09 de agosto de 1976, sob o decreto lei nº 1.028, o AsiloColônia Pirapitingui passou a chamar-se Hospital Dr. Francisco
Ribeiro Arantes, em homenagem a um médico diretor. Conforme
informações dos moradores e funcionários, Dr. Francisco foi o médico
mais respeitado e adorado pelos internos. Foi feito um abaixo-assinado para que o mesmo continuasse na direção do hospital.
Em 2000 o hospital possuía 290 casas comunitárias, 370 pessoas cadastradas, sendo 190 na área asilar e 603 funcionários
públicos para prestar assistência em todos os setores.
Situação Atual
Conforme relato dos moradores da comunidade, o hospital
passa por sérios problemas na questão administrativa e com problemas de ordem política.
Alguns prédios que tiveram uma importância histórica, estão
abandonados.
Não existe nenhum trabalho na questão da preservação.
Ainda existem 160 a 180 moradores da época da compulsória
vivendo nas casas comunitárias e nas enfermarias.
Não tivemos acesso nas informações atuais.
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Informações, documentação & memória
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
Bibliográfica
Encontramos muitos materiais sob a guarda de um funcionário do TO
(Terapia Ocupacional). Fotos (antigas e atuais), livros antigos, livro
de registro da cadeia, livro de registro dos pacientes, fitas de vídeo
(alguns vídeos mostram os passeios externos dos pacientes, documentos pedagógicos, palestras, documentários etc..) , quadros com
fotos e documentos antigos e objetos antigos.
Quantidade aproximada de documentação
Quantidade desconhecida
Há algum tipo de trabalho de preservação?
Não
Existiu uma biblioteca oficial do hospital até 1980, quando por
um acidente desconhecido, pegou fogo e acabou com toda a sua
estrutura.
A Caixa Beneficente também possuía uma biblioteca que ficou em
funcionamento até 1996.
Não existe um trabalho de preservação, todos os materiais estão
espalhados entre moradores e funcionários. Também há objetos
em poder da caixa beneficente.
Fizemos uma pesquisa e constatamos que o interesse pela preservação é geral entre os moradores.
Temos um projeto em particular, para a implantação de uma biblioteca, com sala da memória. Estamos elaborando a estrutura do
projeto, para captar recursos financeiros e materiais. Temos um
espaço a ser solicitado e existe a possibilidade de ocupar o porão
da Caixa Beneficente, para a guarda dos objetos e dos livros doados, até conseguirmos o espaço.
Estamos com a “intenção” de solicitar o prédio que foi a 1ª farmácia do hospital e também foi o núcleo do MORHAN em Pira.
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Sobre o local de guarda da documentação:
Localiza-se na instituição: sim
Apresenta-se satisfatório: não
O local possui mobiliário?
O hospital não possui um local especifico para a guarda dos mobiliários, estão em alguns prédios antigos desativados.
Síntese do trabalho desenvolvido
Para este trabalho inicial, utilizamos entrevistas com alguns moradores
e com um funcionário do TO (Terapia Ocupacional). Estamos aguardando autorização para iniciar as pesquisas.
Estágio atual do desenvolvimento do trabalho
Ainda não tivemos acesso às áreas onde estão guardados os objetos e
documentos do hospital. Estamos aguardando autorização para fazermos os levantamentos.
Recursos humanos envolvidos
Há interesse no projeto de dois estudantes de História que estão
fazendo um levantamento histórico em Guarulhos na ex-Colônia
Padre Bento. Também contamos com a ajuda de dois moradores antigos no Pirapitingui.
Recursos financeiros
O trabalho não possui nenhum recurso financeiro.
A comunidade da colônia conhece o trabalho que vem
sendo realizado?
Não
A comunidade está envolvida no trabalho: não
Ainda não fizemos a divulgação do projeto, por dificuldades de acesso
para as pesquisas. Dois moradores estão colaborando com: matérias,
fotos e informações sobre o hospital.
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Assim que conseguirmos a autorização para as pesquisas, iremos
envolver a comunidade.
Verificamos que existem pessoas (funcionários e moradores) interessadas na implantação de uma sala da memória.
Existe um trabalho de recuperação da memória dos
moradores da colônia através de História Oral?
Não
Existe algum trabalho sobre a história da instituição?
Sim
Existem alguns trabalhos acadêmicos falando sobre a história do hospital, porém ainda não tivemos acesso, por falta de autorização.
A jornalista Kátia Auvray passou dois anos pesquisando a história de
Pirapitingui , reunindo toda essa experiência em seu livro:
Katia Auvray. Cidade dos Esquecidos: A vida dos hansenianos num
antigo leprosário do Brasil. 1.ed. Itu (SP): Ottoni Editora, 2005. 208 p.
Informações Adicionais:
Existiu até 1988 a PRC2- Pirapitingui Radio Club, sendo administrado pela caixa beneficente.
Os moradores estão lutando para reabri-la. Em entrevista para este
trabalho o senhor Zé Belle, um morador de Pira há 41 anos, nos diz:
“Aqui tudo era legal [...] adorava ir ao teatro, o Coral Primavera
(foi um dos melhores corais da região), os campeonatos de futebol
[...], tinha festa junina, festa natalina, festas no cassino, o carnaval
era muito animado; mas o que eu mais gostava era da rádio[...]
tenho muitas lembranças da Pirapitingui Radio Clube. Trabalhei
muito tempo na rádio.”
Zé Belle foi atingido pela doença com 9 anos e encaminhado para
a Colônia de Santo Ângelo em Mogi das Cruzes, depois transferido para o Padre Bento em Guarulhos e com 17 anos pediu para
ser transferido para Pirapitingui. Trabalhou muitos anos na enfermagem e teve um programa na rádio, onde as pessoas mandavam
recadinhos e escutavam músicas italianas,também comandou a
rádio novela, seu personagem era um imigrante italiano chamado
Zé Gamella.
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Hospital Estadual Tavares Macedo
Antiga Colônia do Iguá
Itaboraí – Rio de Janeiro
Rodrigo Octavio da Fonseca Lima Filho

Histórico
Após conflituados impasses que alcançaram a Câmara Federal
– gerados por múltiplas pressões de indignados moradores do
pequeno e tradicional município fluminense de Itaboraí que se
recusavam em aceitar a instalação de um leprosário em suas cercanias – comparece num dia chuvoso de 1938 o presidente agora
ditador Getulio Vargas para inaugurar o higienizado espaço de
confinamento agrícola que pretendia alojar todos os hansenianos
detectados no território do Estado do Rio de Janeiro.
Esta colônia seguiu o modelo implantado nacionalmente do tripé
profilático de isolamento (leprosário, preventório e dispensário) e
autonomia tutelar, funcionando como cidade planejada para adaptar e segregar. Nos seus primeiros anos recebeu intensos fluxos de
população originária em sua maior parte de lugarejos afastados e
pequenas e médias cidades do interior e litoral de um estado de economia fundamentalmente agrícola. Os ritmos de vida nesta colônia
alternavam-se entre constantes cuidados, observações e experimentações medicamentosas (eficazes ou não) e outros momentos onde
aconteciam as alegrias dos bailes e clubes de futebol que fortaleciam
os afetos e os bons encontros entre os amigos. Os bailes de carnaval
e os jogos de futebol foram importantes veículos de aproximação e
amenização de preconceitos junto ao município de Itaboraí.
Situação Atual
Nos últimos anos da década de 50 muitos pacientes receberam
alta e foram morar com suas famílias em áreas situadas no entorno
da Colônia, e ficaram trabalhando no Hospital como funcionários
egressos. A situação manteve-se assim até os anos 80, quando
ocorreram reestruturações no modelo disciplinar vigente: foi abolida a guarda interna, assim como todas as outras proibições que
impediam as pessoas não-portadoras da doença (os chamados
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“sadios”) de habitar o núcleo central da Colônia, inclusive crianças.
Neste mesmo período foi construída uma imensa auto-estrada
(BR-101), o que transformou toda a região e trouxe problemas inerentes ao desenvolvimento urbano desordenado: caos imobiliário e
violência. Muitos moradores associaram a reestruturação do sistema
interno da Colônia à perda de uma tranqüilidade comunitária rural.

Informações, documentação & memória
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
Bibliográfica
Oral
Museológica (objetos)
Quantidade aproximada de documentação
Textual: 3800 documentos aproximadamente
Iconográfica: cerca de 170 fotografias cedidas por moradores da
Colônia (reprodução/original) e 30 fotografias tiradas recentemente, mostrando o cotidiano dos moradores.
Oral: 80 fitas cassete com depoimentos temáticos e história oral/
entrevistas
Audiovisual: 16 fitas Super-VHS com depoimentos e registros de
acontecimentos sociais
Outra: objetos museológicos
Há algum tipo de trabalho de preservação?
Sim
Existiu uma biblioteca oficial do hospital até 1980, quando por um acidente desconhecido, pegou fogo e acabou com toda a sua estrutura.
A Caixa Beneficente também possuía uma biblioteca que ficou em
funcionamento até 1996.
Não existe um trabalho de preservação, todos os materiais estão
espalhados entre moradores e funcionários. Também há objetos
em poder da caixa beneficente.
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Fizemos uma pesquisa e constatamos que o interesse pela preservação é geral entre os moradores.
Temos um projeto em particular, para a implantação de uma biblioteca, com sala da memória. Estamos elaborando a estrutura do
projeto, para captar recursos financeiros e materiais. Temos um
espaço a ser solicitado e existe a possibilidade de ocupar o porão
da Caixa Beneficente, para a guarda dos objetos e dos livros doados, até conseguirmos o espaço.
Estamos com a “intenção” de solicitar o prédio que foi a 1ª farmácia do
hospital e também foi o núcleo do MORHAN em Pira.
Há algum tipo de trabalho de preservação?
Sim
Que tipo de ação de preservação?
Biblioteca
Sobre o local de guarda da documentação:
Localiza-se na instituição: sim
Apresenta-se satisfatório: não
O local possui mobiliário?
Sim. Quatro mesas, quatro armários de madeira, dois arquivos de
metal e várias prateleiras nas paredes.
Síntese do trabalho desenvolvido
No ano de 1995, tomando posse do Centro de Estudos do hospital,
inicia-se o recolhimento de documentos e reprodução fotográfica dos
moradores e filmagens. Posteriormente organizou-se uma biblioteca
comunitária que recebeu todo o acervo encontrado, existindo funcionários da instituição que cuidam do seu funcionamento.
Estágio atual do desenvolvimento do trabalho
Atualmente não há nenhuma ordenação de documentos existentes.
Recursos humanos envolvidos
Existem atualmente 2 funcionários do hospital lotados na biblioteca.
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Recursos financeiros
O trabalho não conta com nenhum apoio financeiro.
A comunidade da colônia conhece o trabalho que vem
sendo realizado?
Sim
A comunidade está envolvida no trabalho: sim
Em termos; já ocorreram momentos em que várias pessoas colaboraram materialmente e incentivaram a continuidade do trabalho: fornecendo fotografias, contribuindo com molduras, colaborando com arrecadações de livros.
Existe um trabalho de recuperação da memória dos
moradores da colônia através de História Oral?
Sim
Existe algum trabalho sobre a história da instituição?
Sim
Referência:
LIMA FILHO, Rodrigo Octavio da Fonseca. “O município de Itaboraí
recebe os ‘Anjos Inocentes’ – Hanseníase/Lepra – Preconceitos e
outras histórias”. Niterói, RJ, Brasil. 2005. (Monografia de Curso de
Graduação em História, pela Universidade Federal Fluminense).
LIMA FILHO, Rodrigo Octavio da Fonseca. “Espaço Moradia no
mundo da Hanseníase”. Rio de Janeiro, RJ. 1997 (Monografia final de
Curso de Especialização em Sociologia Urbana pela UERJ)
LIMA FILHO, Rodrigo Octavio da Fonseca. “A Cidade dos Lázaros”.
Rio de Janeiro, RJ. 1993 (Monografia final de Curso de Especialização
em Sociologia Urbana pela UERJ)
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Hospital Colônia do Carpina
Parnaíba – Piauí
Ruimar Batista

Histórico*

*Referências
Bibliográficas

A história da hanseníase no Brasil começou com a chegada,
aliás, invasão européia, ou seja, quando portugueses/portuguesas, holandeses/holandesas, espanhóis/espanholas etc, invadiram o país e escravizaram a população indígena e mais tarde invadiu a África, originou a diáspora africana e transportou escravas e
escravos de origem africana para várias partes do mundo, inclusive
para o Brasil. E foram as pessoas que vieram e foram trazidas para
o país que trouxeram a hanseníase para o país, a população indígena não conhecia a doença.
O princípio do século XX marca a história da hanseníase no
Brasil pelo crescimento do número de leprosários. A idéia de aglutinar homens e mulheres que haviam contraído a hanseníase de uma
região, isolando-lhes das outras pessoas, sem, todavia, oferecer-lhes
concretas perspectivas de tratamento e cura, em outras palavras,
sem possibilitar-lhes concretas condições de vida, demonstra que a
sociedade brasileira, com a construção dos leprosários não visava
curar/defender/proteger as pessoas que haviam contraído a doença
e sim, proteger a sociedade contra quem contraiu a doença.
Hoje os hospitais Colônias continuam com esta função? Quem
mais adoece: homens ou mulheres? Pessoas ricas ou pessoas
pobres? Pessoas brancas ou pessoas negras? E quanto à família,
as pessoas tinham direito de conviver coma sua família ou criar e
conviver com a família que criava nas colônias? E quanto às crianças filhas de pessoas que viviam nos Hospitais? Fazer estas e
outras perguntas ajudam não apenas a compreender a história da
hanseníase e das Colônias de ontem, de hoje e talvez de amanhã?
Você concorda?
Conforme relata Yara Monteiro, mestre em História Social na
década de 20 do século XX, na região sul do país existiam três correntes que discutiam sobre o isolamento compulsório das pessoas
que haviam contraído a hanseníase:

SOUZA-ARAUJO,
Heráclides César de.
História da Lepra no
Brasil. Vol I. Períodos
Colonial e Monárquico
(1500 – 1889). Rio
de Janeiro. Brasil.
Imprensa Nacional.
Instituto Oswaldo Cruz,
1946.
SOUZA-ARAUJO,
Heráclides César de.
História da Lepra no
Brasil. Vol III. Período
Republicano (1890 –
1952). Rio de Janeiro.
Brasil. Depto. de
Imprensa do Brasil.
Instituto Oswaldo Cruz,
1956.
SOUZA-ARAUJO,
Heráclides César de.
História da Lepra no
Brasil. Vol II. Períodos
Republicano (1889
- 1946) – Álbum
das Organizações
Antileprosas. Rio
de Janeiro. Brasil.
Imprensa Nacional.
Instituto Oswaldo Cruz,
1948.
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a) Dr. Emílio Ribas - A corrente comandada por este médico
defendia o isolamento humanitário em Asilo-Colônias para
as pessoas carentes. Quem tivesse condições financeiras
não precisaria ser isolado, poderia viver em sua própria casa;
b) A segunda corrente defendia o isolamento compulsório para
todas as pessoas acometidas pela hanseníase, a partir do
diagnóstico;
c) A terceira corrente defendia o isolamento insular como solução para o problema.
A primeira corrente discriminava as pessoas que não tivessem
condições financeiras e conseguissem esconder a doença. As pessoas que tivessem condições financeiras não eram abandonadas, a
não ser que a própria família quisesse. Parte das pessoas de nível
educacional elevado e que tinham posses e que haviam aprendido
a enfrentar o preconceito e a discriminação não abandonavam uma
pessoa de sua família num Asilo-Colônia, mas muitas pessoas de
posses eram abandonadas. E por falar em pessoas de posses, será
que as mulheres e as pessoas negras eram pessoas de posse?
Acreditamos que se for feito um estudo minucioso das pessoas
que viveram e vivem nos hospitais colônias, com certeza se descobrirá que a maioria das pessoas que viveram e vivem nos mesmos
são mulheres ou possuem a cor negra. Esta corrente não foi a que
se sobressaiu.
A terceira corrente não predominou.
A segunda corrente conseguiu sobressair-se, as suas idéias
prevaleceram, foram espalhadas em todas as regiões brasileiras e
foram adotadas em todos os Estados.
Os Asilos/Colônias começaram a ser criados no país no período
pós-republicano, Oswaldo Cruz, médico sanitarista lançou a idéia
da criação de Colônias de “leprosos”, lugar onde homens e mulheres que haviam contraído a hanseníase deveriam ser isolados/
isoladas, tratados/tratadas, além de poderem trabalhar na agropecuária ou em outros trabalhos relacionados às suas profissões,
garantindo-lhes assim, uma fonte de renda.
Na prática isto aconteceu? O tratamento da hanseníase foi/é
humanizado nos hospitais-colônias? As pessoas têm um trabalho
que lhes possibilite uma fonte de renda e uma vida digna ou as
Colônias foram/continuam sendo uma “cidade-prisão”? As pessoas
das colônias eram/são discriminadas? Tinham/tem o Direito de ir e
vir ou para sair do hospital precisavam / ainda precisam de autorização da direção? Tinham/tem condições de conviver com a família?
As Colônias seriam/tornar-se-iam uma pequena cidade onde
na teoria, infelizmente apenas na teoria, estariam presentes os
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elementos de vida necessários, onde houvesse lazer e edificações
para acomodar escolas, bibliotecas, oficinas, comércio, fábricas,
clubes etc. Essa idéia havia sido colocada com êxito na Europa,
mas aqui não deu certo. As Colônias funcionaram e em alguns
estados continuam funcionando como um espaço adequado para
se abandonar uma pessoa que contraiu a hanseníase, ainda continuam sendo uma “cidade-prisão”.
No Brasil decidiu-se que, enquanto não fossem estabelecidas
as Colônias, as pessoas que estivessem com hanseníase seriam
isoladas e supervisionadas em seus domicílios. Defendia-se assim
o isolamento e o mesmo imperou em alguns Estados até a década
de 70 do século XX. A hanseníase afligiu vários Estados, os governos/ a sociedade civil organizada e não organizada procurando
livrar-se da doença procuravam livrar-se das pessoas doentes,
isolando-as e o Piauí não foi uma exceção.
A hanseníase atingiu o Piauí a partir do processo de povoamento e colonização piauiense, mas o governo e a sociedade civil
só procuraram combatê-la seguindo o modelo dos outros Estados
no século XX.
Em 1822 já se tinha notícia da existência de alguns casos de
“lepra” na Província do Piauí.
Em 1922, o Intendente Municipal de Teresina, o capitão Manoel
Raimundo Paz Filho, promoveu sem êxito, a primeira tentativa de
amparar as pessoas que haviam contraído a doença na antiga
Chapada do Corisco. Em 1924, o Apostolado da Caridade construiu nas imediações de Teresina uma casa de palha com a finalidade de acolher, no princípio três pessoas que haviam contraído a
hanseníase, porém o lugar chegou a hospedar dezesseis pessoas.
O isolamento da antiga Chapada do Corisco durou até 1932 (um
ano após a construção do Hospital São Lázaro – atual Hospital
Colônia Carpina em Parnaíba), após a morte da última pessoa que
vivia no isolamento teresinense e, por determinação do Governo
do Estado, o casebre foi ocupado mais tarde por um campo de
aviação. Dentre as 2.052 pessoas fichadas no Pará até junho de
1924 havia 16 do Piauí. Em 1925, Souza Araújo estimou a existência de 100 casos de hanseníase no Piauí. Dentre as 864 pessoas
recenseadas com hanseníase no Amazonas, até junho de 1929, 17
eram do Piauí.
O médico Mirócles Campos Veras, sabia da existência de casos
de hanseníase no Estado, com a ajuda de amigas e amigos criou em
Parnaíba a Fundação São Lázaro que tinha o objetivo de “instituir
uma colônia e um hospital destinados ao tratamento das pessoas
atacadas do mal de hansen”. As pessoas da Fundação seguiam o
pensamento da corrente que predominou no país. O Dr. Mirócles,
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na qualidade de presidente da Instituição, no dia 8 de maio de 1928
comunicou ao governador do Estado do Piauí Joel de Andrade e ao
seu Secretário de Fazenda Luiz Moraes Correia que se limitaram
apenas a agradecer o comunicado.
“O Diretor do DNSP, Prof. CLEMENTINO FRANÇA (ofício
1.057, de 11-6-1928), prometeu todo o apoio do Departamento,
e o Dr. JOAQUIM MOTTA, Inspector interino de PL E DV (ofício
282, de 9-6-1928) disse “...Louvando tão patriótica e benemérita
iniciativa, que representará sem dúvida um factor importante de
sucesso na lucta contra a endemia nessa região, e empenhar o
apoio desta Inspetoria, que com o maior interesse está prompta
a auxiliar obra tão meritória como a que vindes a emprehender”.
Esse mesmo Inspector, em ofício nº. 506, de 8 de outubro de
1928, dizia: “ Junto as plantas organizadas por este departamento para o leprosário da cidade de Parnahyba, conforme vosso
pedido. O projecto foi organizado, conforme vossas instruções,
para 50 doentes, tendo em sido previstas todas as necessidades
do serviço. Faço votos para que possaes, auxiliado pela municipalidade de Parnahyba, levar effeito o projecto da construção
do leprosário, obra com que tereis prestado assignalado serviço
ao estado do Piahuy e a Brasil”. (SOUZA ARAÚJO, Heráclides
César de. História da Lepra no Brasil. Vol III. Período Republicano
1859-1952). Rio de Janeiro. Brasil. Depto de Imprensa do Brasil.
Instituto Oswaldo Cruz, 1956).

O antigo Hospital São Lázaro, atual Hospital Colônia do Carpina
(o Hospital são Lázaro mudou o nome para hospital colônia do
Carpina em 1975), foi inaugurado em julho de 1931 e oficializado no
dia 24 de agosto de 1931, por uma Sociedade Beneficente, tendo
como fundador e primeiro diretor o Dr. Mirócles de Campos Veras e
foi encampado* pelo Governo do Estado no dia 3 de janeiro de 1940.
O Hospital Colônia do Carpina é um caso especial, um caso à
parte na História e dentro da relação de hospitais do Estado. É
um Hospital-Colônia, em outras palavras é uma Colônia que abrigava e em pleno novo milênio hospeda pessoas que contraíram
hanseníase. Hoje, algumas pessoas moram no Hospital há alguns
meses, mas a maioria reside lá há alguns ou há vários anos (ver
relação dos homens e mulheres que vivem no Hospital Colônia
do Carpina), muitas pessoas foram hospitalizadas para se tratar
e voltar para o lar, outras foram abandonadas/discriminadas pela
família e, finalmente, outras estão lá por não possuir uma família e
o Hospital Colônia do Carpina foi/continua visto como um espaço
de isolamento e sendo abandonado pela Secretaria Estadual de
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Saúde e pelo Governo do Estado e ainda continua sendo uma
“cidade – prisão”. As pessoas não estão lá para serem protegidas, mas para proteger a sociedade. Estamos em pleno século XXI,
as pessoas que vivem lá precisam de saúde, trabalho, educação,
lazer... e cidadania, acima de tudo.
A discriminação, o estigma e o preconceito, as seqüelas, os inúmeros problemas vivenciados cotidianamente pelas pessoas acometidas pela hanseníase na Colônia são provas concretas que os
Hospitais Colônias no país não foram nem são levados a sério e
consequentemente a hanseníase no país não foi nem é levada a
sério. É preciso que os governos nos três níveis: Federal, Estadual
e Municipal não joguem para o público, não falem que tem vontade
política, mas demonstrem com ações concretas que querem acabar com a hanseníase.
Situação Atual
O Hospital Colônia do Carpina é um terreno grande, porém foi
bem maior. Atualmente, a sua parte física, cerca de 2.000 m2, foi
construída numgrande terreno arenoso com cerca de 40.000 m2 e
compõe-se de vários prédios, distantes entre si, atualmente conta
com 27 doentes, mas chegou a abrigar 300.
Existe na Hospital Colônia do Carpina:
• 5 Pavilhões com 27 “pacientes”, sendo 7 mulheres e 20 homens.
• 2 casas
• Vários “pacientes” que moram próximo à Colônia são atendidos e buscam medicação na Colônia.

Informações, documentação & memória
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
Bibliográfica
Há algum tipo de trabalho de preservação?
Não
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A comunidade da colônia conhece o trabalho que vem
sendo realizado?
Sim
A comunidade está envolvida no trabalho: sim
Existe um trabalho de recuperação da memória dos
moradores da colônia através de História Oral?
Sim
Existe algum trabalho sobre a história da instituição?
Sim
Informações adicionais
Textual:
• Arquivo estabilizado de pacientes do Hospital Colônia do
Carpina de 1931 a 2007- No mesmo há a relação das doentes e
dos doentes de 1931 a 2007;
• Balancete financeiro do Hospital Colônia do Carpina de 2002 a
2006;
• Projeto de Reforma da Colônia
Iconográfico:
• 3 painéis fotográficos de atividades realizadas na Colônia
Patrimônio cultural:
Festas:
• 1º de janeiro
• Fevereiro/março: Carnaval
• 21 de abril: Dia de Tiradentes
• Maio: Dia das Mães
• Junho: Folguedos/Quadrilhas
• 24 de agosto: dia da fundação da Colônia
• 7 de setembro
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Colônia Santa Isabel
Betim – Minas Gerais
Silvania Morais Rosa

Histórico
Se alguém chegasse agora na Colônia Santa Isabel, sem ter o
conhecimento que ali é um centro de tratamento de hanseníase,
não perceberia de imediato que estaria em um local especial, um
importante centro especializado em Minas Gerais. Só aos poucos
perceberia o que ali existe de diferente dos outros bairros: os
ambulatórios. Basicamente são eles que tornam a Colônia Santa
Isabel diferente de outros bairros.
Hoje, os portadores da doença vivem em um sistema aberto, circulando normalmente junto aos não portadores. O hospital-colônia
está desativado. Não existe mais o isolamento compulsório imposto
entre as décadas de 30 e 60. O preconceito ainda hoje existente
vem da falta de informação dos que desconhecem que a hanseníase tem cura após o tratamento, que pode durar de seis meses a
dois anos, caso não seja interrompido. Quanto mais rápido for feito
o diagnóstico, mais rápida será a cura. Hoje, no Brasil, acontecem
campanhas contra o preconceito e que contribuem para que os portadores de hanseníase conquistem o pleno exercício da cidadania.
A título de observação, nos outros países usa-se o termo lepra. O
Brasil é o único país onde se adota o termo hanseníase.
A hanseníase é a doença da pobreza. Se a pobreza do planeta
fosse erradicada, a hanseníase também seria erradicada, como
foi nos países ricos.
O historiador Rodrigo Cunha Chagas conta nesse valoroso
texto a história da Colônia Santa Isabel:
“A Colônia Santa Isabel é um exemplo notório da política sanitarista adotada pelo país na década de 1920, direcionada para a
erradicação de doenças contagiosas como o mal de hansen, mais
conhecido por “lepra”. Tratava-se praticamente de um campo de
concentração da saúde, mantido pelo Estado, onde os portadores
do contagioso bacilo deveriam ficar isolados preservando a integridade física de toda uma população “não contaminada”.
O desenho urbano de Santa Isabel é peculiar e exclusivo de
colônias desta natureza, o que reflete a problemática da lepra
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no início do século, a qual resultou em medidas sanitaristas de
“cunho profilático”, por não dizer segregador.
A Colônia Santa Isabel representa um testemunho privilegiado
da evolução do tratamento da hanseníase no Brasil: do confinamento à tentativa de integração foram várias as estratégias adotadas, que se refletem na própria configuração do conjunto.
Na época de sua construção, Betim era parte do município
de Santa Quitéria (hoje Esmeraldas), que se estendia ainda para
o território de Ibirité, Contagem. O local escolhido para a construção foi o terraço do rio Paraopeba, próximo à jusante do rio
Bandeirante, cujo vale foi também ocupado pela construção. A
Colônia, na época de sua construção, tinha como via de acesso
principal a ferrovia que ligava Belo Horizonte a Brumadinho, com
uma estação em Mário Campos (Ibirité), próximo do seu portão de entrada. Além da infra-estrutura avançada para a época,
foram construídos, ainda, equipamentos de lazer coletivo, como
o cine-teatro glória e os clubes recreativos. Refletindo a religiosidade, não poderia faltar a igreja para completar o quadro local.
A chegada pelo antigo portal, ainda existente, passa primeiro
pelo hoje bairro Monte Calvário, na época “saúde”, local onde
foram construídos casas e equipamentos destinados aos trabalhadores que atenderiam à colônia. Em seguida, havia uma corrente que separava a referida área dos pavilhões e casas destinadas aos doentes.
Esses fatos impulsionaram a montagem de uma infra-estrutura econômica de produção própria, onde foram criadas olarias,
serrarias, unidades de produção agrícola para cultivo e criação de
animais com fins de auto-abastecimento.Os doentes foram aproveitados como mão-de-obra nos trabalhos de construção civil,
reparos, fabricação de tijolos, serraria, agricultura e pecuária.
A independência político-administrativa da colônia em relação
ao município foi um fato desde o primeiro momento. As decisões
eram da alçada do Estado e o órgão que definia e encaminhava a
política e administração da colônia era o serviço de saúde pública.
Essa situação permanece até o ano de 1999, sob a supervisão da
Fundação Hospitalar de Minas Gerais – FHEMIG. No ano 2000, a
Prefeitura Municipal de Betim, em parceria com a FHEMIG, assume
a administração da Colônia, sendo a propriedade das terras da que
envolvem a colônia ainda pertencente ao estado de Minas.
“A vida cultural na colônia era intensa, sendo que grande
parte da mesma girava em torno do Cine Teatro Glória, do Clube
Recreativo e do Salão de jogos, situados no pavilhão de Juiz de
Fora. Havia sessões de cinema, festivais teatrais, ‘horas dançantes’ e bailes aos sábados e domingos, animados pelos conjuntos

102

Cadernos do Morhan

de jazz, formados pelos rapazes da Colônia. No Salão de Jogos
eram promovidos bingos e jogos que envolviam toda a comunidade. (...) Em torno do Pavilhão havia também um dinamismo
intenso. Era o local do ‘footing’, de encontros, onde aconteciam
os flertes e os namoros que, muitas vezes, terminavam em casamento e filhos...”.(MENDONÇA E MODESTO in: A memória
betinense. Colônia Santa Isabel, rel. p. 39).
“Com o passar do tempo, a política oficial em relação às colônias
foi se modificando, bem como o avanço da ciência que desenvolveu
medicamentos e conhecimentos sobre a hanseníase. O aparecimento de sulfona, como medicamento eficaz para a cura da doença,
foi preponderante na mudança da concepção do tratamento que
passa a ser feito em dispensários (postos de saúde especificados).
Essa situação explicita ainda uma nova concepção sobre o contágio que não é tão fácil de ocorrer como se imaginava no passado.”
(ASSIS, Terezinha. In: A história da construção de Betim).
Nos dias de hoje, continuamos a lutar contra o preconceito,
estigma e discriminação que assola as pessoas atingidas pela
hanseníase.
Situação Atual
Hoje a Colônia Santa Isabel se tornou um bairro com algumas
especificidades. Tem uma boa estrutura e como qualquer outro,
ocorreu um inchaço populacional, mas que ainda não o afeta no
seu cerne.
Seu projeto arquitetônico era semelhante à de uma pequena
cidade e foi construída para ser o segundo maior centro de tratamento de hanseníase (conhecida popularmente como lepra) no país.
Em 2000, a Colônia Santa Izabel foi tombada como Patrimônio
Histórico-Cultural de Betim, valorizando e resgatando a história do
município.

Informações, documentação & memória
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
Bibliográfica
Oral
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Quantidade aproximada de documentação
Iconográfica: aproximadamente 100 mil
Bibliográfica: aproximadamente 5 mil livros
Outra: mobiliário em grande volume e bem preservado
Quantidade desconhecida
Há algum tipo de trabalho de preservação?
Sim
Que tipo de ação de preservação?
Memorial
Biblioteca
Sobre o local de guarda da documentação:
Localiza-se na instituição: sim
Apresenta-se satisfatório: sim
O local possui mobiliário?
Sim. Aproximadamente 12 estantes; 3 mesas de trabalhos e várias
cadeiras, armários, dentre outros mobiliários.
Síntese do trabalho desenvolvido
O trabalho foi realizado com muita tranqüilidade após algumas
visitas. Todos os documentos estão muito bem preservados, há
um senhor chamado Devalcy que mora ao lado do memorial e é
o zelador do mesmo. Sempre que chega alguém fora do horário
de visitas, ele gentilmente abre as portas e deixa a pessoa bem à
vontade em sua visita.
O memorial é muito vem cuidado por toda a comunidade que o tem
como parte de suas vidas.
Estágio atual do desenvolvimento do trabalho
Os documentos estão em ótima conservação. Há livros na biblioteca que datam a partir da década de 50. É interessante perceber que há na Colônia fichas de pacientes que antes eram das

104

Cadernos do Morhan

colônias Padre Damião, da cidade de Ubá e o Sanatório São
Franscisco de Assim em Bambui. Isto porque como viviam em
regime de “cárcere” estes quando tinham qualquer problema de
disciplina, eram transferidos de uma colônia para outra.
Há vários instrumentos cirúrgicos; alguns telefones de parede
que datam da década de 50/60; uma mesa usada nos velórios na
colônia; maquetes da colônia; aproximadamente umas 5 máquinas de escrever bem antigas; umas três vitrolas; uma balança;
um projetor de filmes que era do antigo cinema e outros vários
objetos muito bem preservados.
Recursos humanos envolvidos
Neste trabalho estão envolvidos: em princípio, neste trabalho de
levantamento de dados, somente eu estou envolvida. Porém, todo
o memorial já está muito bem organizado. Creio eu, que este é um
dos poucos memoriais, em colônias, da historia da hanseníase, que
esta em ótimas organização e preservação.
Recursos financeiros
Em princípio estou realizando este trabalho com os meus próprios
recursos, mas serei restituída assim que o trabalho terminar.
Ressalto que todo o memorial para sua manutenção, recebe uma
verba mensal da FUNART – Fundação Cultural de Betim.
A comunidade da colônia conhece o trabalho que vem
sendo realizado?
Sim
A comunidade está envolvida no trabalho: sim
A comunidade já participa da preservação do memorial muito antes
deste trabalho, através do núcleo do Morhan que existe na comunidade é muito bem organizado. Este, através de suas lideranças,
mobiliza as pessoas em relação a busca e localização de qualquer
documento ou mesmo utensílios que retratam a história da colônia.
Existe um trabalho de recuperação da memória dos
moradores da colônia através de História Oral?
Sim
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Na realidade, este resgate da memória através da história oral é
muito incipiente ainda. Mas há um grupo de estagiários que estão
iniciando, mesmo que de forma lenta, este trabalho.
Existe algum trabalho sobre a história da instituição?
Sim, existem vários.

Informações Adicionais
O trabalho desenvolvido no Memorial da Colônia Santa Isabel,
deve ser reconhecido como um exemplo a ser seguido por outras
colônias do Brasil, porque este está muito bem organizado e preservado, e acima de tudo, a comunidade participa ativamente de
sua preservação.
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Colônia Santa Fé
Três Corações – Minas Gerais
Sidney José do Carmo

Histórico
Um passante que percorrer o olhar nos 5 milhões de metros
quadrados na zona rural (rodovia Três Corações-São Bento do
Abade),no sul de Minas Gerais, jamais poderia imaginar que ali
está o Sanatório Santa Fé- Instituição pública de Minas Gerais
voltada para a internação compulsória dos acomedidos com a
Lepra.
Os sanatórios foram idealizados com a finalidade do cuidado
da “Lepra”.
Assim, em 12 de março de1942, foi criada a Colônia Santa Fé
– a maior colônia do estado de Minas Gerais.
Devido a um tipo de internação compulsória muitos pacientes
foram “cuidadores” daqueles com acometimentos mais extensos
e incapacitados, criando-se então a denominação de bolsistas.
Esta unidade hospitalar assim constituída apresenta particularidades como: casas, enfermarias, ambulatórios, igreja, congregação religiosa, unidade hospitalar propriamente dita, ruas,
redes de água e esgoto e rede elétrica;todas sob o cuidado da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG com
direção local específica.
Toda essa estrutura exige, na verdade, uma administração voltada não somente para uma Unidade Hospitalar e seus serviços,
como também, para um bairro urbano, com problemas antigos
e graves de infra-estrutura, como rede elétrica, hidráulica e de
esgoto.
Outro aspecto a ser considerado é o envelhecimento dos
pacientes e dos moradores, demandando cuidados especiais.
A seguência histórica do Santa Fé:

1935 – início das negociações para definição das terras
destinadas à construção do Leprosário em Três Corações.
1938 – início das construções.
12 de maio em 1942 – Inauguração urgente do Sanatório
com obras inacabadas devido à internação de 04 pacientes,
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que se encontravam morando em uma capela abandonada
em frente a estação ferroviária Carneiro Rezende, situada
nas proximidades do sanatório.
1942 – Aproximadamente 1000 habitantes portadores de
Hanseníase. Os moradores/pacientes eram responsáveis
pelas atividades e manutenção do sanatório.
1987 – acontece o primeiro concurso público para a contratação de funcionários para o sanatório;
1988- Inicia-se a efetivação dos servidores concursados.
Até este ano, 95% dos funcionários eram internos e estes
desenvolviam trabalhos nas áreas de guarda, limpeza, carpintaria, cozinha e enfermagem sendo esta a única que exigia “mãos inteiras”.
1995 – implantação do esquema de poliquimioterapia –
PQT no SSFÉ.
1999 – Início da discussão sobre o futuro do Sanatório
Santa Fé. Projeto de Regionalização.
2003 a 2005 – Ações voltadas para reestruturar sua assistência, como o credenciamento em Centro de Reabilitação
Física – nível intermediário.
Atualmente residem no sanatório, 241 moradores, dentre eles, 75 são pacientes fora de possibilidade terapêutica
– FTP (crônicos), 58 pacientes asilares incluídos no projeto
terapêutico, mas que não se enquadram como pacientes
AIH.
Situação Atual
Há 1 igreja católica (ótimo estado de conservação);
1 centro espírita
1 prédio da caixa beneficiente
1 depósito e arquivo morto (ambos precisam de reforma no
telhado, pintura e revisão de portas e janelas)
Existem ainda, áreas emprestadas à Prefeitura, a Secretaria
de Estado de segurança Pública, a Caixa beneficiente (que utiliza
as terras para criação de gado) e ainda terras sem destinação ou
cuidados especiais.
Há necessidade de uma limpeza geral nas terras não habitadas.
Dos 23 pavilhões distribuídos, constam-se:
2 ambulatórios de especialidades
2 enfermarias femininas (pacientes crônicos)
3 enfermarias masculinas (pacientes crônicos)
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2 moradores (masculino)
1 morador (feminino)
3 pavilhões/família
1 SPP – serviço de prontuário de pacientes
4 depósitos de materiais diversos para obra/capina e outros.
5 pavilhões inativos em precária condição.
Existem 67 casas de moradores/pacientes
2 casas de funcionários
1 casa das irmãs
1 casa do padre
1 casa de hóspede
1 casa de estagiário residente (enfermagem).
Já para o lazer:
1 campo de futebol e 1 quadra de esportes.
É bom frisar que das 4 colônias sob a coordenação da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais; a colônia Santa Fé, hoje
com sua nomenclatura alterada para Casa de saúde Santa Fé,
vale destacar a abrangência territorial o que leva também o cuidado com a questão ambiental.
Por fim, a nova estutura desta ex colônia, volta-se para projetos de inclusão social , resgate do seu patrimônio histórico ações
estas previstas para o ano de 2008.

Informações, documentação & memória
Tipo de documentação
Textual
Iconográfica
Está em curso estudo para elaboração de um projeto (filme-documentário) sobre “Os Curativeiros de Santa Fé”
Quantidade aproximada de documentação
(unidades; caixas de arquivo, volumes: especificar ao máximo)
Quantidade desconhecida
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Há algum tipo de trabalho de preservação?
Sim
Que tipo de ação de preservação?
Centro Cultural
Sobre o local de guarda da documentação:
Localiza-se na instituição: sim
Apresenta-se satisfatório: sim
O local possui mobiliário?
Sim! Aproximadamente 3 mesas de trabalho, 2 balanças semi
analíticas; fichário de madeira; 1 oratório; 1 relógio de parede;
1 pia de mármore; 3 máquina de datilografia; placas; cadeiras;
dentre outros objetos.
Síntese do trabalho desenvolvido
O trabalho foi realizado em 3 etapas; Uma na ocasião da realização do I Seminário das ex- colônias do estado de Minas Gerais,
promovido pela FHEMIG.
Outro momento devido uma visita para levantar dados para aplicação em projeto voltado para o patrimônio cultural da Saúde e o
atual onde estou realizando algumas idas pontuais para elaborar
projeto de cultura e lazer para suporte operacional do centro de
reabilitação física e cuidado ao idoso com atenção ao paciente
hanseniano para ser implantado também nas outras 3 colônias.
Estágio atual do desenvolvimento do trabalho
Devido a realização de uma Oficina no seminário das ex colônias
sobre memória ,e, particularmente pela aprovação da pensão vitalícia; isto propiciou a reabertura do Espaço Cultural José Dominiquini
onde se encontra as fichas de todos os pacientes do Santa Fé.
Recursos humanos envolvidos
A princípio, somente eu estou envolvido neste trabalho. Contudo,
há por parte de 1 funcionário e 1 médico cirurgião de contribuir
com trabalhos neste enfoque.
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Recursos financeiros
Atualmente utilizo meus próprios recursos, mas serei restituído
no processo da finalização deste trabalho.
A comunidade da colônia conhece o trabalho que
vem sendo realizado?
Sim
A comunidade está envolvida no trabalho: sim
Existe um trabalho de recuperação da memória dos
moradores da colônia através de História Oral?
Não
Estou articulando uma reunião com a comunidade afim de apresentar tanto esta iniciativa, como busca de dados para sedimentar projeto para filme/documentário sobre “Os Curativeiros”.
Existe algum trabalho sobre a história da instituição?
Sim
Há produções de acadêmicos e o médico-cirurgião DR. Tufi possui
um acervo sobre a história da colônia Santa Fé fazendo um paralelo com a história da hanseníase que o mesmo está organizando.
Informações Adicionais
Atualmente há um bom momento para fomentar e elaborar propostas ao resgate deste espaço, devido o quadro de revitalização
que a FHEMIG está implantando e contatos via a Rede Brasileira
de Patrimônio Cultural da Saúde.
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Anexo

Arquivos sobre a Hanseníase
Conserve-os!
A hanseníase é uma doença que tem uma longa história em
conexão com muitos países. Ela influenciou reis, deu origem a comunidades e formou atitudes.
Ela trouxe a tona tanto o melhor, quanto o pior do ser humano: de
um lado a coragem individual, o carinho e atenção e a perseverança
científica; de outro lado a crueldade contra outros seres humanos.
Em muitos países ela está gradualmente sendo vencida, mas
deixa atrás de si um conhecimento e uma experiência que são de
grande valor médico, histórico e social.
Você pode ajudar a garantir que a hanseníase seja adequadamente documentada preservando os arquivos que estão sob seus
cuidados e garantindo que permaneçam lá para que as pessoas no
futuro possam aprender com eles
Sem eles haverá muito poucos recursos que documentem o progresso da doença, a medida que a memória daqueles que a experimentaram, quer seja como pacientes ou como profissionais, se perca.
Tenha em mente que para organizações a boa conservação de
registros é também uma forma de economizar dinheiro.
Se você não tem como armazenar o material de forma segura,
ou tem medo que eles não sobrevivam sob seus cuidados, considere a possibilidade de oferecê-los a outro arquivo ou biblioteca.

O que são os arquivos?
Tecnicamente eles são os registros originais, não mais usados,
de uma organização ou indivíduo que são mantidos porque continuam a ser de interesse e importância.
Os arquivos podem ser de vários tipos
No caso de organizações (por exemplo: instituições de caridade,
hospitais, escritórios governamentais, etc.):
• registros financeiros ou legais
• escrituras de propriedade
• atas de reuniões
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• registros de admissão ou alta hospitalar ou registros de tratamento clínico
• pastas de arquivos/correspondências chave sobre políticas
adotadas
• históricos médicos
No caso de indivíduos (por exemplo: pessoas que tem ou tiveram hanseníase. Também profissionais da área médica, pesquisadores, trabalhadores da área da saúde, políticos, administradores e
outros envolvidos de alguma forma com a doença). Seus arquivos
podem incluir qualquer dos seguintes:
• cartas ou anotações que sejam importantes por serem relacionadas a eventos chave em uma carreira, ou contatos com
pessoas importantes na área da hanseníase
• papéis importantes para comitês dos quais participaram,
grupos dos quais fizeram parte, lugares que visitaram ou
contatos que fizeram
• registros detalhados de observações ou anotações médicas
• fotos de pessoas e lugares
• gravações, filmes ou vídeos, especialmente de entrevistas
com pessoas

Quem se importa?
Os arquivos são importantes para diferentes grupos de pessoas
em diferentes ocasiões.
Entre eles estão incluídos:
• administradores que podem usar esses registros e material
histórico como referência no futuro
• historiadores da hanseníase, interessados em históricos
médicos e aspectos sociais, econômicos e outros
• biógrafos que desejem aprender mais sobre pessoas ou instituições envolvidas com a hanseníase
• indivíduos que estiveram envolvidos com as comunidades ou
que possam estar procurando informações sobre membros
de sua própria família
• pesquisadores da mídia, tanto rádio, como televisão, que
possam estar interessados na sobrevivência da doença ou
de comunidade
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Preservar arquivos selecionados pode:
• economizar dinheiro para organizações no futuro, através da
redução do espaço de armazenamento e do uso de melhores
sistemas de administração diária
• garantir a sobrevivência de materiais importantes que documentem a história da hanseníase
• concentrar esforços em questões essenciais
• ajudar com a educação e treinamento em saúde ao oferecer
uma fonte de materiais de apoio

Classifique-os!
Todos tem arquivos de um tipo ou outro. Muitos desses arquivos
não precisam ser mantidos. Você não pode guardar tudo, mas aqui
vão algumas dicas sobre o que você deve manter.
Uma coisa não precisa ser velha para ser mantida. Considere a
utilidade que terá daqui a 10/20/50 anos.
No Caso de Organizações
Muitas organizações acumulam registros mas não possuem um
sistema para seleção ou armazenamento a longo prazo. É compreensível que estejam mais interessadas no tratamento da hanseníase hoje do que na manutenção de arquivos. Isso torna as coisas
muito mais difíceis para alguém que queira fazer trabalhos de pesquisa no futuro.
Deve-se ter um sistema para manter registros e para joga-los
fora. Esse sistema deve prever que uma pessoa seja encarregada
de classificar e armazenar esses arquivos regularmente. O ideal
seria que um arquivista ou administrador de arquivos competente
fosse consultado antes da implementação do sistema.
A seguir oferecemos algumas diretrizes sobre os principais tipos
de registros que qualquer organização deveria considerar preservar
permanentemente. Todos esses arquivos podem ser em papel ou meio
eletrônico (desde que atualizados regularmente) ou mesmo ambos.
Sempre mantenha o original se isso for possível. Um original é
autêntico ao passo que uma cópia não é.
• atas de conselhos e comitês
• papéis departamentais ou administrativos
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• relatórios anuais e relatórios especiais
• relatórios financeiros e contas anuais examinadas por
auditores
• acordos legais, contratos e etc.
• planos de obras e construções
• arquivos e correspondências chaves sobre políticas adotadas
• documentos administrativos
• papéis relativos a eventos importantes
• contatos com instituições governamentais, membros da OMS,
ILA, ILEP, organizações de caridade, religiosas ou outras
• contatos com a imprensa e a mídia, incluindo comunicados
de imprensa
• material publicitário
• recortes de jornais e revistas
No Caso de Papéis Pessoais
O que deve ser mantido depende da pessoa e da importância
de seu trabalho. No entanto, com freqüência papéis de grande
valor para pesquisadores podem ser achados em lugares pouco
prováveis. A seguir oferecemos as diretrizes gerais para o tipos de
papéis que podem valer a pena preservar:
• cartas de ou para colegas, organizações e possivelmente familiares (incluindo cartas de congratulações, condolências e etc.)
• registros mantidos por membros de comitês, organizações
(não necessariamente apenas atas de reuniões ou ordens do
dia, mas também documentos e informativos relacionados
com esses comitês e organizações).
• registros legais, escrituras de propriedades, registros financeiros e etc.
• registros relativos a nomeações, diplomas, títulos honorários, prêmios e carreiras em geral
Lembre-se de fazer uma lista de tudo o que decidir jogar fora
• diários, especialmente se não registrarem apenas compromissos e listas
• cálculos e dados para papéis publicados
• cadernos, memorandos ou notas de pesquisa, documentos
sobre projetos
• conferências, palestras, discursos, transmissões em rádio
ou televisão e papéis não publicados, incluindo rascunhos de
artigos
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• desenhos, fotografias, filmes e gravações
• listas de publicações e currículos
O Que Pode Ser Destruído?
O melhor é pedir o conselho de um arquivista ou administrador
de arquivos (contate os arquivos nacionais ou um arquivo local)
antes de jogar alguma coisa fora. No entanto, incluímos alguns
conselhos gerais. Lembre-se também de fazer uma lista de tudo o
que decidir jogar fora, isso não só ajudará futuros pesquisadores a
saber o que existia, mas também dará uma base para saber o que
jogar fora no futuro.
A maior parte do que vem a seguir pode ser jogado fora, mas
apenas após ter sido cuidadosamente verificado:
• duplicatas de cópias de relatórios, publicações e etc. (mas
tenha em mente que podem ser úteis para alguma outra
instituição)
• manuscritos de papéis publicados (mantenha-os apenas se o
texto for muito diferente do trabalho publicado)
• rascunhos múltiplos de qualquer coisa (a menos que o
desenvolvimento da idéia ou trabalho seja muito importante.
Dependendo da pessoa ou instituição talvez não seja necessário manter nem uma cópia, embora uma lista de publicações seja sempre útil)
• materiais publicados (embora em alguns casos amostras ou
experimentos importantes possam ser guardados)
• provas tipográficas ou de impressão
• correspondências e papéis diários ou de rotina, por exemplo: planos de viagens, canhotos de cheque, todos os papéis
associados com o comparecimento a uma reunião
• material impresso distribuído para conferências, etc.
• agendas de compromissos (a menos que a pessoas seja
muito famosa e seja provável que escrevam sua biografia)
• documentos sobre a ordem do dia ou documentos diversos
de comitês e circulares (a menos que seja o registro formal
de um evento)
• referências
• reproduções de artigos escritos por outras pessoas (mas não
se parte de um grupo de documentos relacionados entre si,
por exemplo: parte de um tema de pesquisa ou incluído em
meio à correspondência com o autor, ou se a publicação for
rara ou difícil de obter)
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E agora?
Aqui vão algumas diretrizes sobre o que você deve fazer com os
registros que você decidir manter.
Mesmo com recursos limitados seus esforços para manter
registros importantes não serão em vão e as informações estarão
disponíveis durante os anos seguintes.
Cuidados e Gerenciamento
• faça uma lista de tudo o que será mantido
• antenha todos os documentos juntos (eles compõem um
todo) e não separe, empreste, venda ou destrua nenhuma
parte deles. Separar documentos do seu lugar original,
mesmo que os mesmos estejam danificados, pode destruir
evidências
• mantenha-os na ordem original - isso será útil para pesquisadores no futuro. Por exemplo, não se deixe levar pela tentação de juntar documentos semelhantes, tal como faturas ou
cartas de condolência, se os mesmos não estiverem organizados dessa forma
• nunca atualize, altere ou corrija um documento, mesmo que
pareça estar errado. Se necessário anexe observações separadas, assinadas e datadas, com sua opinião sobre o que
seria correto
• peça conselhos sobre a melhor maneira de catalogar o material de forma que ele fique facilmente acessível ao proprietário e a qualquer pesquisador no futuro. Isso também oferece
segurança, uma vez que material não catalogado corre o risco
de ser perdido acidentalmente ou roubado intencionalmente
• encoraje as boas práticas ao criar e manter registros.
Encoraje o gerenciamento regular dos registros para evitar
futuros problemas de seleção e eliminação
• mantenha disquetes e fitas de computador. Também mantenha quaisquer papéis associados a eles uma vez que isso
pode ser crucial se o disquete ou fita se tornar tecnicamente
antiquado e não puder mais ser utilizados nas máquinas
atuais
• sempre que possível, identifique fotografias, escrevendo
com lápis no verso nomes e datas.
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Cuidados Práticos
• armazene todo o material em prateleiras em caixas com tampas. Luz, água, insetos e sujeira são algumas das maiores
ameaças a materiais arquivados. As melhores caixas são as
fabricadas com materiais livres de ácido (feitas a partir de
farrapos e não de polpa de madeira), mas se não puder obter
esse tipo de caixa, use o tipo mais reforçado que encontrar.
Mapas devem ser armazenados ser dobrar ou enrolados em
tubos fabricados com materiais livres de ácido. Pastas feitas
de materiais livres de ácido podem ser usadas para guardar
lotes independentes de papéis. Também pode ser mais fácil
e barato obter papel sem ácido para forrar caixas e tubos.
Papel e caixas feitas de materiais livres de ácido podem ser
difíceis de encontrar ou reconhecer. Caso não possam ajudá-lo
em sua papelaria habitual, contate os arquivos nacionais e peça
orientação. Mais informações podem ser encontradas na página
Fornecedores de Papel Sem Ácido.
• use papéis livres de ácido (se possível) para documentos
importantes tais como minutas de reuniões e etc.
• armazene todo o material a pelo menos 15 cm (6 polegadas)
acima do chão para protegê-lo contra enchentes
• armazene todo o material dos arquivos em condições seguras, estáveis, frescas, secas e limpas. Os registros duram
muito mais (especialmente fotografias e filmes) se a temperatura puder ser mantida estável do que se a temperatura
muda com o horário do dia ou com as estações. Se possível,
monitore as condições com um termômetro e um higrômetro.
As condições ideais para a maior parte dos materiais é de
não mais que 18º C e não mais que 60% de umidade relativa
do ar
• quando criar registros importantes, use caneta tinteiro. Evite
usar canetas esferográficas, hidrográficas ou marcadores,
pois todos podem desbotar
• use apenas lápis quando escrever em documentos existentes
• não remende materiais com qualquer tipo de fita adesiva
• não armazene registros em pastas plásticas, nem use qualquer material que se desintegre ou oxide, tal como grampos,
pastas com ferragens ou caixas de metal para filmes
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Desenho de área de armazenamento de arquivos
alagada
Armazene todo o material a pelo menos 15 cm (6 polegadas)
acima do chão para protegê-lo contra enchentes
• certifique-se de as copiadoras estejam em boas condições
para copiar registros (tais como recortes de jornais e outros
registros delicados)
• manuseie todo o material com cuidado, não deixe leitores
usarem material não catalogado e supervisione-os enquanto
usarem material original

O que se deve saber
Deve-se
Desenho de uma mulher arrumando manuscritos em uma prateleira
• colocar os arquivos em caixas com tampa
• adotar un sistema para selecionar regularmente o que deve
ser guardado e o que deve ser jogado fora
• se possível, manter a temperatura estável
• manter os originais, não apenas as cópias
• manter tudo junto
• manter uma lista do que você conserva e do que joga fora
• se puder use papel livre de ácido para escrever atas
• contar-nos (ILA / ICA) sobre a sua coleção para que possamos informar a outros sobre ela
Não se deve
•
•
•
•
•

alterar registros
escrever a caneta em documentos existentes
reorganizar arquivos
simplesmente manter pilhas de papéis em estantes
jogar tudo fora se não tiver espaço suficiente - encontre
algum outro lugar para manter seus arquivos
• usar canetas esferográficas, marcadores, etc. para fazer
registros importantes, se puder evitar - as canetas tinteiro
são melhores

122

Cadernos do Morhan

Somente para seus olhos!
Freqüentemente existem correspondências e documentos, tais
como anotações, que são de natureza delicada.
Isso pode vir a ocorrer devido a serem:
• comentários sobre colegas, parentes ou amigos
• assuntos de natureza pessoal tais como informações de
natureza médica, sobre relacionamentos com outras pessoas
ou informações comprometedoras
• assuntos semi-oficiais de outras organizações
• relacionamentos com organizações governamentais ou
outras que contenham informações confidenciais
A primeira reação pode ser a de destruir esses documentos, mas
é melhor discutir o problema com um arquivista ou administrador de
arquivos que está mais acostumado a lidar com este tipo de material.
Tenha em mente que com o passar do tempo mesmo assuntos
muito confidenciais se tornam menos delicados. É preferível planejar a restrição do acesso ou períodos de fechamento, se necessário, antes de destruir para sempre essas evidências. Muitas organizações públicas funcionam com um período de fechamento de 25
a 30 anos antes que pesquisadores possam ter acesso a informações que ainda não sejam de domínio público. Informações sobre
a saúde de indivíduos podem muito bem serem mantidas fechadas
por um período ainda mais longo. Se o material for ser arquivado
em outro local, deve-se discutir com o arquivista responsável pela
administração do material quais serão as regras de acesso a elas.

Quem poderá aconselhar?
Deve-se o quanto antes buscar aconselhamento junto a uma
organização profissional ou uma instituição de arquivos local.
Endereços podem ser encontrados em bibliotecas ou no arquivo
nacional, local e regional.
Arquivistas podem as vezes ser contratados por tempo determinado em situações especiais.
As organizações internacionais listadas abaixo também podem
ser contatadas em busca de ajuda:
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Conselho Internacional de Arquivos - ICA
60, rue Francs-Bourgeois, 75003 Paris, França
E-mail: ica@ica.org
- para informaçoes sobre arquivos regional e local bem como conselhos sobre arquivamento
Federação Internacional de Associações de Bibliotecas (IFLA)
IFLA-PAC, Bibliothèque Nationale de France, 2, rue Vivienne,
75084 Paris, cedex 02, França
- para informaçõoes sobre bibliotecas regional e local bem como
conselhos sobre arquivamento e bibliotecas
Fundação Internacional de Administração de Arquivos
(International Records Management Trust)
12 John Street, London WC1N 2EB, Reino Unido
E-mail: irmt@sas.ac.uk
ILA - Projeto Global Sobre a História da Hanseníase
University of Oxford, ILA, Wellcome Unit for the History of
Medicine, 45-47 Banbury Road, Oxford. OX2 6PE. Reino Unido
Tel: +44 (0)1865 284627 begin_of_the_skype_highlighting +44
(0)1865 284627 end_of_the_skype_highlighting
Fax: +44 (0)1865 274605
E-mail: leprosy.history@wuhmo.ox.ac.uk
URL: http://www.leprosyhistory.org

Fornecedores de papel sem ácido
Para encontrar papel sem ácido tente contatar uma boa papelaria local.
Caso não possam ajudá-lo contate o arquivo ou biblioteca
nacional para pedir ajuda.
A seguir encontra-se três fornecedores internacionais:
Preservation Equipment Ltd (PEL)
Vinces Road
Diss
Norfolk
IP 22 4HQ
United Kingdom
Tel: +44 (0)1379 647400 begin_of_the_skype_highlighting +44
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(0)1379 647400 end_of_the_skype_highlighting
Fax: +44 (0)1379 650582
Email: info@preservationequipment.com
Website: www.preservationequipment.com
Atlantis France
26 rue des Petits-Champs
7500 Paris
França
Hollinger Corporation
P.O. Box 8360
Fredricksburg
VA 22404
EUA
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