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“Pontes e Muralhas” 

Diferença, Lepra  e Tragédia no Paraná 
(Início do Século XX) 

 
Dra. Beatriz Anselmo Olinto1 

 

“Em mim só manda um rei: o que constrói as pontes e destrói muralhas”2. 

 

 Quando em 1919 o jovem médico Souza Araújo, então chefe da Comissão de Profilaxia 

Rural no Paraná, encontra no interior deste estado um senhor cego e leproso, faz uma fotografia 

com a seguinte legenda: um cego leproso cuja a vida é um inferno3.Não se sabe o nome do senhor 

fotografado, mas a foto está em meio às páginas dos trabalhos publicados pelo referido médico. É 

uma entre muitas outras, em que doentes sem nome mostram as suas deformidades corpóreas, 

enquanto médicos devidamente engravatados, nomeados e titulados, posam ordenadamente para o 

seu pantheon acadêmico. 

Hoje, olhando para a fotografia do homem cego e doente, pode-se afirmar que se tratava de 

um indivíduo já adulto e maduro. Ele aparece sentado na soleira de uma casa de madeira, com os 

pés descalços, uma perna da calça arregaçada e as mãos em frente ao peito, expondo assim as suas 

chagas para a lente. Do seu rosto, em parte encoberto pela barba espessa, destacam-se os olhos 

cansados e uma testa longa. Suas roupas estão sujas e desordenadas. A perspectiva do fotógrafo 

acompanha essa descrição a partir do primeiro plano com os pés, pernas, depois mãos e, 

finalmente, o rosto. É uma imagem incômoda, em que os olhos e a mão esquerda (ainda não muito 

deformada) parecem apelar por humanidade, enquanto os membros mais deteriorados inspiram 

compaixão e repugnância ao mesmo tempo. Esses sentimentos criam uma ponte sensível, que se 

atravessa recordando a Poética de Aristóteles, onde suscitar no público terror e piedade é o efeito 

esperado de uma tragédia4. Decerto a foto suscita-os, quando os elementos essenciais ao trágico 

encontram olhos espectadores que o enxergam na vivência humana no espaço e no tempo.  

Nas fotos para a literatura médica das primeiras décadas do século passado, os profissionais 

da saúde diferenciam-se dos doentes por uma ordenação simbólica de elementos, como o uso da 

gravata, a limpeza da pele, o ambiente solene ao fundo; assim se dá a composição das noções de 

pertencimento. É uma leitura de sentidos de autoridade e de estigma que permeiam o texto ou a 

imagem, ao mesmo tempo em que instruem a solidariedade. Como na fotografia em que posam os 

                                                           
1 Professora adjunta do Departamento de História da Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), doutora 
em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e coordenadora do Grupo de Pesquisa Cultura , Etnias 
e identificações (C.E.I.). 
2 SÓFOCLES. Antígona. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. (p. 19). 
3 SOUZA ARAUJO, H. C. de . Profilaxia Rural no Estado do Paraná: um esboço de geografia médica, Curitiba: 
Livraria Econômica, 1919 (p. 114). 
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novos médicos pertencentes à Comissão de Profilaxia Rural do estado do Parná (1916-1919), 

apesar de os médicos serem jovens, ao contrário do doente, o ambiente, as roupas, o cabelo e a pose 

são rigorosos e ajudam a compor a “aura” de solenidade e seriedade para o meio científico.  

É a partir dessa dicotomização entre o doente, desordenado interna e externamente  pela 

doença e pela falta de higiene, e o médico como sujeito ordenador das gentes e das coisas, que a 

pesquisa pretendeu pensar a composição de identificações e perguntar pelo medo da diferença. Ela 

foi desenvolvida como uma percepção de que a racionalidade moderna tentou subtrair o horrível da 

vida, escamoteando o seu caráter trágico. Mas como ele é parte intrínseca da experiência, acaba por 

transbordar novamente dentro da própria estratégia da modernidade, em um embate trágico, em que 

o tema é o estranhamento do outro e a trama é a constituição de uma identificação deteriorada, 

menos humana, sobre ele.  

Essa depreciação identitária na modernidade fornecia sentidos para as experiências 

relacionais, em uma auto localização como “nós” perfectível, ou seja, os que são capazes de 

superar os obstáculos e realizar um progressivo futuro5, constituídos por um projeto civilizatório 

difuso e autoritário.  

 A motivação trágica da análise inspira-se em NIETZCHE e compõem um mundo sem 

consolo, em que se torna ridícula qualquer pretensão de endireitá-lo, somente a arte seria o bálsamo 

que, através das categorias do sublime (que faz suportável o terrível), e do cômico (que liberta pelo 

absurdo do aborrecimento cotidiano), minimizaria o desespero causado pela primeira visão.6 

Também nessa forma funcionava a arte trágica grega, um palco onde o belo e o horrível que 

compõem a vida humana tornavam-se plasticamente conhecidos, em uma sabedoria maior que as 

palavras.  

A proposta foi falar de vivências trágicas na modernidade, pois o mundo ocidental 

prometéico pode ser um grande desencantamento, mas o drama choroso contemporâneo não 

responde à complexidade das vidas sem nome (infames?) desta sociedade.7  Vidas desenroladas 

como tragédias, compondo um ciclo que se fecha sem  a justiça poética ou a salvação individual. 

Para isto a pesquisa teve sua trama tecida pelos processos de estigmatização e de medicalização na 

primeira metade do século XX no Paraná, mais especificamente, em Guarapuava, na região central 

deste estado e no Leprosário São Roque, em Piraquara atual região metropolitana de Curitiba. 

                                                                                                                                                                                                 
4 Ver: ARISTÒTELES. Poética. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril, 1979 (p. 245). 
5 Sobre a perfectibilidade como capacidade progressiva de superar obstáculos ver: ROUSSEAU. Do Contrato Social I. 
In: Os Pensadores. 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978 (p. 31). 
6 Ver: Nietzsche. A origem da Tragédia. São Paulo: Moraes, s.d. (p. 52 e53). 
7 Infame aqui é utilizado no mesmo sentido de in-fames, ou seja vidas anônimas: “sem voz e sem nome”. Ver: 
TRONCA, Ítalo . As Máscaras do Medo: Lepra e AIDS. Campinas: Unicamp, 2000 
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Espaços de vida e sofrimento, pois que o trágico nada mais é que  “a impossibilidade de evitar a 

dor. É esse o rosto inevitável do destino, do ponto de vista humano”8.  

  A problemática passou pela construção de igualdades e diferenças, em ordenações sociais e 

destinos de morte em vida. Com tais características arrisca-se aqui parafrasear a obra trágica 

Antígona de Sófocles9. Nessa peça, Sófocles desenvolveu uma tragédia na qual a personagem 

principal é filha de Édipo que, após perder seus dois irmãos lutando em lados opostos de uma 

batalha nas portas da cidade de Tebas, desafia a ordem do rei (Creonte) e enterra o irmão (Polinices) 

opositor a Tebas. Nesse ato ela desobedece à lei local em nome de uma lei universal e, por causa 

dele, é condenada à morte e sepultada viva em uma gruta de pedra. GINZBURG aponta que 

Antígona é uma voz humana e universal, que fala de uma união maior que a comunidade e suas leis 

particulares, um pertencimento à humanidade 10  

Através dos acontecimentos aterrorizantes narrados na tragédia, ela fala da impossibilidade 

de se evitar a dor na vida, suscitando compaixão em um efeito catártico11, que reconcilia o humano 

com sua finitude radical12. Nela os atos humanos revestem-se de uma sabedoria que ultrapassa o 

homem, forma que permite a personagem de Antígona falar algo de validade universal.13  

 Na peça, a condenação de Antígona consiste em afastá-la do grupo da cidade e de tornar a 

sua morte invisível. A distância, tanto no espaço quanto no tempo, diminui os sentimentos de 

compaixão pela vida do outro, o que permite traçar um paralelo com a sociedade moderna que, 

aparentemente, facilitou essa tarefa, seguindo os passos de GINZBURG: “O progresso burocrático 

moveu-se na mesma direção, criando a possibilidade de tratar grandes quantidades de indivíduos 

como se fossem meros números – o que vem a ser outro modo de considerá-los a distância”14 

 Assim, o distanciamento possibilita uma desumanização do outro. Se este encontrava-se 

perto, é necessário afastá-lo, o que facilita tomá-lo e conhecê-lo somente por estereótipos e 

números. A forma trágica o traz de volta, apresenta-o ao representá-lo, e sua vivência desperta 

novamente piedade e terror.  

 Lembrando os componentes de Antígona, buscou-se estabelecer uma ponte com suas 

palavras. Primeiro o destino, que naquela obra ultrapassava o período de uma vida e atingia a sua 

descendência, a tragédia continuava nos filhos de Édipo. Os erros dos pais recaíam sobre os filhos, 

                                                           
8 JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 1979 (p.305). 
9 Analisar-se-á está obra mas cabe lembrar que Nietzsche percebe já em Sófocles que o coro dionisíaco iniciava a 
desfazer-se. Ver: Os Pensadores: Nietzsche. São Paulo:  Abril Cultural, 1978 (p. 14). 
10 GINZBURG. Carlo. Como matar um mandarim chinês: as implicações morais da distância. IN: Olhos de Madeira: 
nove reflexões sobre a distância. São Paulo: Cia das Letras, 2001 (p. 200). 
11 No verbete catarse encontra-se o significado de purgação e purificação. Ver: Minidicionário da lingua portuguesa / 
Aurélio. 3 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 
12 SOUZA, Ronaldes de melo. Atualidade da tragédia grega. In: ROSENFIELD, Kathrin (org). Filosofia & Literatura: 
o trágico. Rio de janeiro: Zahar, 2001 (p. 128) . 
13 Idem (p. 149). 
14 GINZBURG. Op. cit. 2001 (p 211). 
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o que pode ser ligado ao problema desenvolvido na presente tese sobre a medicalização da 

identidade, em que proposições eugênicas e de hereditariedade compõem uma mistura biológica e 

moral que identifica a pessoa e traça o seu destino pelas gerações. 

 Em segundo existem as diferenças. Para Antígona seus irmãos são percebidos como iguais e 

semelhantes: mesmo estando separados e em lados opostos, merecem o mesmo tratamento. Já para 

os olhos do rei, eles são diferentes: na sua ordenação das gentes e das coisas, um é traidor e o outro 

herói. Diferentes olhares destacam atributos diversos nas mesmas pessoas. Nomear e separar a 

diferença serão processos narrados e analisados nesta tese a partir da concepção de estigma e de 

civilização. 

 Por fim há a condenação de Antígona ao sepultamento em vida, sobre o qual ela fala: “Ai de 

mim, que não tenho lugar na vida nem na morte, ai de mim, sem lar entre os vivos estrangeira entre 

os mortos”15. Situação limítrofe de morte em vida, análoga a algumas experiências vivenciadas por 

pessoas sob o estigma de leprosos no início do século XX, quando da elaboração de uma política de 

saúde para esta doença baseada no isolamento compulsório em leprosários no modelo de asilos- 

colônia. 

 Analisando diversos discursos que constituem um “outro” desqualificado e anômalo (que 

possibilitavam a existência de um “nós” civilizado merecedor do progresso) como a leprologia, 

imigração, eugenia, historiografia, buscou-se pelos instrumentos e operações instituidoras de 

identificações deterioradas sobre algumas pessoas e como, uma vez portadoras desse estigma, elas 

vivenciaram uma diminuição de sua humanidade na primeira metade do século XX, no estado do 

Paraná. Ao seguir o pensamento de CASSIRER, pode-se iniciar a compreender a historicidade do 

nomear: “não é a função de um nome  referir-se exaustivamente a uma situação concreta, mas 

apenas isolar um aspecto (...). Cada classificação é dirigida e ditada por necessidades especiais, e 

é claro que essas necessidades variam de acordo com as condições diferentes da vida social e 

cultural do homem.”16  

 O aspecto isolado pelo nome vai sobrepor uma característica às outras não nomeadas ou não 

utilizadas em uma dada classificação. Assim, se o atributo observado e sobreposto aos outros for 

lido como depreciativo, será sempre relacional a uma normatização de um grupo. Utilizou-se a 

concepção de estigma para o referido atributo, acompanhando a categorização de GOFFMAN 17. 

Trataou-se de três tipos de estigmas nos discursos analisados: o corporal (que se refere a 

deformações físicas), o moral (que julga comportamentos alheios) e o de grupo (preconceitos contra 

                                                           
15 SÓFOCLES. Antígona op. cit. (p.18) 
16 CASSIRER, Ernest. Ensaio sobre o Homem: introdução a uma filosofia da cultura. São Paulo: Martins Fontes, 1994 
(p.220 e223) 
17 GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 
1988 (p. 13). 
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etnias, nacionalidades, etc.). Eles apresentam-se quase sempre imbricados, com a percepção 

mesclando preconceitos físicos, comportamentais, etc.  

O estigma é um princípio organizador da diferença, ele responde a uma necessidade de 

ordenação, catalogando-a em uma humanidade inferiorizada perante aos demais. Isso pode envolver 

tanto uma doença (no caso estudado a lepra), como a identificação de grupos (para a formação 

populacional paranaense) em uma composição e atribuição de sentidos que cria signos de uma falta 

das qualidades (físicas, morais e coletivas). 

 A lepra é uma doença de manifestação lenta e prolongada que até 1941 não conhecia 

nenhum tratamento comprovadamente eficaz. A evolução do seu quadro clínico potencializa a 

incapacitação dos membros do corpo, pois atinge a pele e o sistema nervoso. É causada pelo 

microbacilo leprae, que só existe no ser humano, e por ser de transmissão difícil, necessitando de 

um contato íntimo prolongado com um doente não tratado e de alguma predisposição, dá margem a 

muitas incompreensões, como lembra SONTAG: “Toda doença tratada como mistério será temida 

e sentida como moralmente e literalmente contagiosa”.18 A lepra, hoje denominada hanseníase19, 

imerge no medo do que é desconhecido. 

 Não é tão somente por ser uma doença contagiosa que se justifica todo o temor que a 

envolve, embora a questão do contágio esteja intrinsecamente ligada ao fenômeno do retorno dos 

leprosários no início do século XX, pois que foi a partir da descoberta do bacilo por Hansen - em 

1873 - que a política de isolamento (quase sempre obrigatório) desses doentes ganhou terreno em 

várias regiões do mundo.20  No caso específico do Brasil, a questão está inserida e delimitada 

dentro dos projetos de reocupação do interior do território e integração nacional, substanciados na 

perspectiva de  formatação populacional como “uma raça forte e sadia”21. Dentro dessa visão os 

portadores da doença serão transformados em “ameaça social”, o que legitimará a intervenção 

autoritária sobre o seu viver.22.  

Sem a possibilidade de cura a eficácia simbólica de um poder sanador fica extremamente 

abalada. Entretanto, como o medo da lepra apresentava-se de maneira muito ampla e difusa, o foco 

na sua contagiosidade tecia relações muito mais controláveis através da noção de ameaça social, em 

que a metaforização da doença e seus portadores como diferentes e inimigos da comunidade 

                                                           
18 SONTAG, Susan. Doença como Metáfora. Rio de janeiro: Graal, 1984 (p.6). 
19 O Brasil detém o segundo lugar mundial em número de casos da doença, perdendo apenas para a Índia. Ver: 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia para o 
Controle da Hanseníase. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
20 SILLA, Eric. The people are not the same: leprosy and identity in twentieth century Mali. Oxford: James Currey, 
1998 (p.24). 
21 QUEIROZ, Marcos de S. Hanseníase no Brasil. IN: CANESQUI, Ana Maria (org.). Ciências Sociais e Saúde para o 
Ensino Médico. São Paulo: Hucitec/Fapesp, 2000 (p 140). 
22  Ver: QUEIROZ, Marcos de S. Hanseníase no Brasil. op. cit. (p 140). O autor analisa a problemática no eixo Rio – 
São Paulo, desconsiderando a extensão desta em outras regiões do país e suas especificidades. 
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estabelecida, implementa a mobilização necessária para o funcionamento das políticas autoritárias 

de saúde pública.  

A investigação tentou entender alguns dos sentidos dessa enfermidade, para isto ensaia 

decifrar alegorias que se inscrevem nos discursos sobre ela. A opção por essa análise parte da 

percepção levantada por TRONCA, quando aponta que também a fala científica, assim como a 

artística, lança mão de estilos estéticos – principalmente o sublime e o pitoresco - nas suas imagens 

sobre a lepra. Compondo uma linguagem alegórica para lidar com os sentimentos que a doença 

inspirava ao mesmo tempo que se instituía um domínio de saber científico sobre ela.23 

O sentido alegórico produziria um certo conhecimento sobre a doença ao minimizar o 

choque aterrador inicial. Mas cabe apontar que existe um campo de possibilidade polissêmica para a 

leitura da alegoria pois que os sentidos, apesar de serem  amplos, não são infinitos. O arco alegórico 

pode passar a impressão de dissolver o tempo mas, também ele, só é possível dentro da história24 

A temática perpassou uma ampla gama de inter-relações que identificavam grupos através 

do estranhamento do outro e da sensibilidade ao diferente25. Dentre estas, a lepra destacava-se 

como uma identificação deteriorada em especial, uma estigmatização forte e extremamente 

alegórica, a lepra. Seguindo ELIAS: “O sinal físico serve de símbolo tangível de pretensa anomia 

do outro grupo, de seu valor humano inferior, de sua maldade intrínseca;” 26  Busca-se também 

nesse autor a análise de configuração27 para compreender como seres humanos interdependentes 

formam uma teia flexível de tensões, onde podem ser demarcadas figurações de aliados e 

adversários, nas quais grupos estabelecidos atribuem a si mesmos caracteres humanos superiores e 

estigmatizam, com características inferiores, o outro.28   

                                                          

Essa sensibilidade às diferenças é composta dentro de um processo civilizador, que também 

acentuou a solidão daqueles que, por sua doença, lembravam a transitoriedade da vida humana e a 

frivolidade de muitas de suas conquistas. É um sentido trágico que atravessa essa vivência e se 

expõe nas alegorias, nas políticas, nos tratamentos e nas falas sobre a lepra e a diversidade humana.  

 
23 TRONCA. Ítalo. Máscaras do Medo : lepra e AIDS. Campinas: Unicamp, 2000 (p. 18). 
24 Idem  (p. 100). 
25 Ver: ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. v. 1 e 2. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. 
26 ELIAS, Norbert & SCOTSON, John L.. Os Estabelecidos e Outsiders: sociologia das relações de poder a partir de 
uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2000 (p.36). 
27 Configuração na obra de Norbert Elias é neste trabalho entendida como um padrão mutável das interelações na 
sociedade, um modelo didático para romper com as polarizações clássicas que separam indivíduo e sociedade, seguindo 
a análise proposta por: SALLAS, Ana Luisa F. IN: CAMPOS - Revista de Antropologia Social. Curitiba: UFPr, jan. 
2001. 
28 ELIAS, Norbert & SCOTSON, John L.. Os Estabelecidos e Outsiders: sociologia das relações de poder a partir de 
uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2000 (p.36). 
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O sentido moderno da palavra civilização29. vem irmanado com o seu próprio antônimo, a 

noção de barbárie. Como afirma STAROBINSK, ela é “inseparável do seu avesso”30 e só em 

relação a este é que pôde construir uma paisagem de progresso, tão cara para a sua legitimação. 

O século XX inaugurava-se sob a égide da noção de progresso como filosofia da história, 

trazida pela crítica iluminista, em um processo de “secularização no qual a escatologia foi 

transportada para uma história progressista.”31 É nesse quadro que uma elite virtuosa realiza o seu 

planejamento racional de futuro, projeto ao qual nem um recôndito da vida deveria escapar e que 

alienava a história em uma utopia. Assim, não é de estranhar encontrar no cerne do turbilhão 

moderno o pressuposto que: “Planejar a história torna-se tão importante quanto dominar a 

natureza.”32  

Para desenvolver estas questões a tese foi dividida em três capítulos. O primeiro analisou 

discursos engendrados na região de Guarapuava, no Paraná, nos quais farejam-se sentidos de 

pertencimento tecidos pela estigmatização, por entre imagens desqualificantes da diferença, pela 

não perfectibilidade alheia, pela incapacidade civilizatória e pela identificação desumanizante do 

outro. O destaque foi a estigmatização da lepra reforçada pelas posturas oficiais e midiáticas do 

município nas primeiras décadas do século XX, em um horizonte de estratégias para formação 

populacional paranaense. 

A medicina do início do século passado foi a tônica do segundo capítulo, que a interpreta 

como local de múltiplas construções identitárias, através da expansão de discursos biologizantes 

sobre as populações, bem como as edificações de estigmas físicos, morais e eugênicos. O capítulo 

parte de um horizonte discursivo mais amplo, dando ênfase  à influência eugênica na medicina, e 

finaliza com o caso do Paraná através dos discursos sobre a lepra ali localizados. O intento era 

farejar a constituição de sujeitos e objetos cindidos pela racionalidade médica através de propostas 

profiláticas. 

Finalmente, no terceiro capítulo, buscou-se por indícios da sobrevida dos doentes, iniciando 

pela análise da normatização de seu isolamento no espaço do novo leprosário São Roque, passando 

por noções de sofrimento ali localizadas e pelos fragmentos possíveis de suas experiências naquele 

universo. Também engendrou-se respostas nas percepções simbólicas de sentidos alegóricos que 

fundamentam a tradição de pensamento sobre a lepra, afinal um simbolismo só se edifica sobre as 

ruínas de edifícios simbólicos precedentes, combinando elementos e inventando formas novas. 33, 

                                                           
29 STAROBINSKI, Jean. As máscaras da civilização: ensaios. São Paulo: Cia das Letras, 20001 (p14) 
30 Idem (p. 56). 
31 KOSELLECK, Reinhardt. Crítica e Crise: uma contribuição para a patogênese do mundo burguês. Rio de Janeiro: 
Eduerj/ Contraponto, 1999. (p. 14- 15) 
32 KOSELLECK, Reinhardt. Idem. (p.  16). 
33 CASTORIADIS, Cornélius. A Instituição Imaginária da Sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.  
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Dialogando uma vez mais com o coro de Antígona, quando este, após ter falado do prodígio 

que é o ser humano sobre a face da terra, argumentava: “Vive o presente, recorda o passado, antevê 

o futuro. Tudo lhe é possível. Na criação que o cerca só dois mistérios terríveis, dois limites. Um, a 

morte, da qual em vão tenta escapar. Outro, seu próprio irmão e semelhante, o qual não vê  e não 

entende.” 34 

Ao canto do corro segue-se uma ironia. Ela está contida na ação da própria heroína: por um 

lado a ação é uma afronta contra a lei do Estado, porém por outro, tal ação é um dever humano dos 

mais básicos, principalmente para com um irmão. Através dessa tensão Sófocles tece sua crítica 

irônica, pois como analisa JAEGER, após cantar a maravilha que seria o Homem... “o orgulhoso 

hino emudece perante o súbito e trágico conhecimento da debilidade e da miséria humana’.35  

Reconhecer o trágico presente no viver humano talvez ajude a enxergar e compreender as 

pontes e as muralhas que existem nas construções de identificações deterioradas e que isso seja uma 

proveitosa maneira de derrubar aquelas últimas.  

 

 
34 SÓFOCLES. Antígona. op.cit (p. 19). 
35 JAEGER, op. cit. ( p. 307). 


