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Introdução 

 
Este estudo trata da história dos direitos vivenciados por “leprosos”, a partir da 

experiência da política isolacionista que lhes tem sido peculiar. Além de pesquisa 
bibliográfica, foram feitos estudos da legislação social, pertinentes aos portadores de 
hanseníase. O termo “lepra” muda para hanseníase em documentos oficiais, numa tentativa 
de minimizar o estigma. 

A hanseníase é uma doença milenar que afeta a humanidade desde épocas remotas, 
persistindo até os dias atuais. Além do aspecto desagregador, que constitui grave problema 
social, a partir do ato do internamento, durante e após sua alta hospitalar, bem como o 
terrível estigma relacionado à doença, há ainda o problema social recorrente, referente à 
pobreza e à desigualdade.  

O presente trabalho analisa orientações presentes nas políticas sociais, 
especificamente nas da saúde, tendo por foco conceitos que formatam o modelo 
isolacionista no Brasil e seus impactos sobre os hansenianos, em geral, e para os pacientes 
que foram isolados compulsoriamente, em particular. Numa perspectiva “sócio-histórica”, 
debruça-se sobre a legislação pertinente e suas repercussões na vida dos cidadãos 
brasileiros, sem deixar de examinar o isolamento como uma prática social assentada em 
usos e costumes de longa duração histórica. Do mesmo modo, destaca a concessão de 
pensão vitalícia, em 2007, para os que vivenciaram o isolamento compulsório como indício 
de mudanças conceituais significativas no campo dos direitos: políticas até então centradas 
na perspectiva compensatória, agora assumem seu caráter indenizatório, marcando seus 
novos direcionamentos sociais na modernidade. A política social da qual emerge a política 
isolacionista pretende-se como de amparo à cidadania, de acordo com seu tempo, 
lembrando que: 

(...) O tempo, aqui, não é tomado como algo natural e evidente, mas 
como construção cultural que, em cada época, determina um modo 
específico de relacionamento entre o já conhecido e experimentado 
como passado, e as possibilidades que se lançam ao futuro como 
horizonte de expectativa (KOSELLECK, 2006: 9). 

Experiência e expectativa, conforme Koselleck (2006:308), definem o tempo 
histórico, ligam passado e futuro e guiam ações concretas no movimento social e político. 
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Na experiência e na expectativa que as ações de saúde projetam nesses dois tempos, o de 
isolamento e o da sua distensão, uma dada noção de cidadania está em foco; compreendê-la 
serve ao direcionamento de constructos teóricos e reflexivos sobre o alcance dos direitos, 
inclusive, no campo legal.  Nesse sentido, estamos diante de uma tradição que se inverte: a 
legislação que extingue o isolamento compulsório é contradita pelas práticas sociais – que 
não mudam ou mudam de maneira irrisória: “(...) toda cidadania está sempre em construção 
e incompleta” (SCILIAR, 2002: 87).  

A referência a esse universo do isolamento, no passado, remete-nos a pensar, de 
acordo com Mônica Senna, que, apesar dos avanços conceituais sobre direitos, políticas 
sociais e cidadania, inscritos na carta constitucional, as mudanças advindas a partir da 
implantação do SUS, nos dias que correm, não foram suficientes para modificar o modo 
predominante de produção de serviços de saúde: 

(...) A mudança no modelo de atenção à saúde é uma reivindicação 
antiga de setores progressistas vinculados à área de saúde, 
sobretudo no que diz respeito à busca de melhor resolutividade das 
ações sanitárias e à ênfase na abordagem das questões de saúde em 
sua integralidade, de forma a produzir um considerável efeito na 
qualidade de vida da população – o que a implantação do SUS, por 
si só, não conseguiu responder (SENNA et al., 2002: 189). 

Os dispositivos constitucionais estão longe de ser assegurados; a qualidade de vida 
das pessoas vem indicando isso. Uma grande quantidade de serviços é preenchida por redes 
de ajuda, seja de familiares, agregados e vizinhança. Nessa direção, caminhos muito 
antigos, trilhados pelas experiências de proteção social no país, são recriados em diversos 
movimentos, destinados a suprir múltiplas carências. Nas palavras de Suely Gomes Costa,  

(...) a proteção social baseada nas relações de família, de vizinhança 
e do trabalho (chamadas por Castel de proteção próxima), em todas 
as diferentes experiências humanas, também assumirá diferentes 
feitios (2000: 11). 

Há muito ainda por conhecer a esse respeito, pois esses modos 
privados de cuidados, também, impactam a efetividade das políticas 
públicas (2009).  

Apesar da forte atuação do Programa Nacional de Controle da Hanseníase do 
Ministério da Saúde, observa-se que, do ponto de vista da proteção social, ainda é pouco, 
por não dar conta das desigualdades sociais, ainda que se enuncie a formação de sistemas 
de proteção social, como resultante “da ação pública que visa resguardar a sociedade dos 
efeitos dos riscos clássicos: doença, velhice, invalidez, desemprego e exclusão (por renda, 
raça, gênero, etnia, cultura, etc.)” (VIANA e LEVCOVITZ, 2005:17).  No que diz respeito 
aos hansenianos, saltam aos olhos, entretanto, os múltiplos riscos clássicos que correm, 
notadamente por a doença ser considerada de pobre. Não é, sem motivo, que a Portaria n. 
125/SVS-SAS, de 26 de março de 2009, afirma a existência da transmissão ativa de 
hanseníase no Brasil como um todo, e com ocorrência de novos casos em todos os estados, 
especialmente nas regiões norte, centro-oeste e nordeste (DO, 2009), que variam de pobres 
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a paupérrimas. O trabalho se organiza em duas partes: na primeira, examina os conceitos 
que tornam compulsório o isolamento dos portadores de hanseníase, assim como algumas 
repercussões das medidas de isolamento sobre seus destinos; na segunda, estuda não só a 
distensão desse isolamento, como também a emergência de direitos de cunho indenizatório 
pelo isolamento sofrido, trazendo à baila a emergência de uma nova conceituação de 
direitos, ainda pouco estudada entre nós, além da persistência de práticas sociais de 
segregação na vida social.  

A política social no Brasil tem, segundo Pochmann (2004), um grande desafio, que 
é o de:  

(...) realmente democratizar a democracia representativa. Sem 
experiência democrática consolidada ao longo do tempo, o país tem 
concentrado não somente a renda, mas fundamentalmente o poder. 
(...) Assim, democratizar a democracia e avançar no modelo 
econômico que garanta expansão produtiva constituem bases 
necessárias para o sistema de proteção social que possa no Brasil 
romper com o ciclo estrutural de apartação social (POCHMANN, 
2004:17).  

Para o autor, o Brasil teve uma trajetória considerável de evolução de seu sistema de 
proteção social, porém sem romper com a natureza da exclusão social. Mesmo com os 
avanços abertos pela Constituição Federal de 1988, a situação social tem sido agravada, 
compondo uma nova condição de exclusão que se sobrepõe à velha exclusão herdada do 
passado colonial e escravista. (POCHMANN, 2004). 

 
1. O isolamento compulsório  

No governo de Vargas (1930-1945), para o combate à “lepra” foi reforçada a 
política de isolamento compulsório, mantendo os doentes asilados em hospitais-colônia. A 
maior parte dos pacientes não chegou espontaneamente, foi capturada, ainda jovem, levada 
violentamente de suas famílias e internada compulsoriamente, permanecendo 
institucionalizada por várias décadas. 

Até os anos 1930, os pacientes viviam isolados também por conta própria, por 
vergonha de exporem publicamente suas deformidades. A partir dessa data, houve grande 
avanço dos direitos sociais; a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a 
vasta legislação trabalhista e previdenciária acionaram políticas e direitos sociais. Foi em 
1933 que o governo brasileiro instituiu o isolamento compulsório para os doentes, 
obrigando-os ao confinamento em 101 colônias, distribuídas pelo país. 

“O período de 1930 a 1945 foi o grande momento da legislação social” 
(CARVALHO, 2002: 110). Grande também foi o impacto dessa política na sociedade 
brasileira, a partir da legislação trabalhista e previdenciária para a população em geral, e, 
mais ainda, além delas, as políticas criadas para o controle da doença repercutiram bastante 
sobre os portadores de hanseníase, principalmente os que foram isolados 
compulsoriamente.  

A partir dos anos 1930, o contexto brasileiro era de caráter regulador da cidadania, 
de direitos vistos como “benesses”, “outorga” do Estado, que eram concedidos àqueles 
indivíduos ligados ao setor produtivo, pela ausência da melhoria de infraestrutura e de 
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atendimentos básicos à saúde e das desigualdades sociais. Nesse contexto, a hanseníase 
poderia vir a perturbar as metas para erradicação de doenças, saneamento do espaço público 
urbano e manutenção da população trabalhadora, sendo as formas de intervenção pautadas 
no isolamento compulsório. 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, agregando-se a diversos ramos de 
beneficências religiosas, organizava atividades recreativas na Colônia Tavares de Macedo, 
com o objetivo de facilitar a adaptação dos seus internos ao isolamento, por considerá-la 
como único método sanitário eficaz para proteger a sociedade do contágio da doença, 
porque a norma de tratamento, expedida pelo SNL – Serviço Nacional de Lepra – era esta: 

Outra iniciativa de vulto, onde mais íntima se destacou a 
colaboração entre iniciativa particular e o Estado, (...) foi possível a 
instalação na colônia de um magnífico aparelho de projeção, salão 
de cinema no pavilhão de diversões e instalação de excelente 
biblioteca (ZÉO, 1943: 43).  

Destacamos, aqui, alguns pontos dessa legislação sobre Isolamento e Internação 
Compulsória de Pessoas com Hanseníase em Hospitais-Colônia: 

O Decreto n. 16.300, de 1923, em seu Art. 143 §4º, estabelece que “Se a pessoa 
notificada negar-se ao exame, será requisitado auxílio da polícia para execução dessa 
providência e para o respectivo isolamento”. 

A Lei n. 5.511, de 15/10/68, estabelece que o isolamento deixa de ser obrigatório, 
porém, permanecem inalterados os outros artigos, como, por exemplo, o Art. 9o: “Poderão 
ser internados em leprosários, quando os doentes não puderem obter os recursos 
necessários à própria subsistência, ou forem portadores de estigmas impressionantes de 
lepra (cicatriz)”.  

Em suma, os pobres serão isolados em leprosários, enquanto os ricos, pelo fato de 
possuírem recursos necessários à própria subsistência, poderão permanecer em seus 
domicílios. 

Diana Obregon (2002) faz um estudo da história e da sociologia da lepra moderna. 
Analisa as relações sociais específicas, que se estabeleceram entre os principais atores 
envolvidos: médicos, doentes e Estado, na Colômbia. Afirma que a disseminação da lepra 
se dava por circunstâncias sociais, como pobreza, e que o governo colombiano perseguia o 
enfermo, baseado em crendices sobre a forma de transmissão. A “lepra” era considerada 
uma doença de gente inferior e incivilizada. No Brasil, não foi diferente. 
 
2. A distensão do isolamento  

A partir do uso de antibióticos, foram fixadas normas de tratamento dos 
hansenianos. Nesse momento histórico, o tratamento ambulatorial e preventivo veio 
contribuir para atenuar o mito do isolamento compulsório. Concluiu-se pela extinção total 
do isolamento, por ele ser um método “obsoleto”, que não promovia a cura do doente e 
dificultava, após a autorização para sair do hospital, sua socialização. Portanto, os doentes 
deveriam receber tratamento quimioterápico exclusivamente dos serviços gerais de saúde 
pública, e a doença poderia ser controlada e curada. 

Dessa forma, com a eficiência do tratamento fora do ambiente hospitalar, 
dispensando o isolamento em Colônias, tornou-se desnecessária a separação entre o doente 
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e sua família e da sociedade. No entanto, por ser a “lepra” uma doença infecciosa, houve 
rejeição por parte de alguns familiares e da comunidade. O isolamento permaneceu não 
mais compulsório, mas insinuado. A inovação técnica altera os procedimentos médicos, 
mas, nem sempre, os sociais. O direito de ir e vir significou um dos mais importantes 
avanços legais.  

O Decreto n. 968, Art. 80, de 07/05/1962, estabelece: “Serão assegurados aos 
enfermos de lepra, portadores de formas clínicas contagiantes, o direito à movimentação, 
que poderá, entretanto, sofrer limitações nas eventualidades: não possuir condições 
econômicas que garantam sua subsistência; não possuir domicílio que satisfaça os 
requisitos mínimos de proteção aos demais conviventes; não acatar as determinações 
relativas ao seu tratamento e as recomendações que visem eliminar os riscos da 
disseminação”. 
 
O fim do isolamento compulsório  

A V Conferência Internacional, realizada em Havana, em 1948, registrara que a 
eficácia do isolamento passou a ser questionada de modo mais incisivo, sendo criada a 
Comissão Internacional de Assistência Social, que irá discutir a desagregação familiar, 
gerada pela internação compulsória, especialmente por se tratar de pais e mães de família, 
visto que configurava problema social grave a ausência dos pais de família. Além disso, a 
comissão salientou que o uso das palavras “lepra” e “leproso” necessitava de um trabalho 
de conscientização na educação sanitária, no entendimento de que a população e o próprio 
paciente se desvinculassem dos aspectos estigmatizantes da “maldição bíblica” atrelada a 
essas palavras.  

O isolamento deixa de cumprir sua principal função de “proteger” os sadios dos 
doentes, passando, então, a ser desnecessário o isolamento (na verdade, a função de 
segregar permanentemente). Apesar disso, muitos internos foram obrigados a permanecer 
institucionalizados, por meio de coerção.  

A pura coerção representa falência da política, porque, além de ser 
antidemocrática e incapaz de obter completa subjugação dos 
oprimidos – seu principal objetivo – impede o desenvolvimento de 
relações construtivas (PEREIRA, 2008: 89).  

A restrição de direitos, a coerção – nesse caso – motivou a criação do benefício 
compensatório para os ex-portadores de hanseníase, que sofreram isolamento compulsório.  

O processo de extinção do isolamento compulsório no Brasil teve início a partir de 
1954, com a implantação da Campanha Nacional contra a Lepra (CNCL), que, após um 
período de oito anos, resultou no término oficial do isolamento de pacientes em leprosários, 
coincidindo com o impacto do suicídio do presidente Getúlio Vargas, em agosto de 1954, e 
suas consequências políticas para o país.  

O isolamento, embora não mais compulsório, ainda persistia, e persistiu por muito 
tempo, além da data oficial de sua extinção. Apesar da proibição, até 1986 doentes ainda 
foram obrigados a se internar. Com base nisso, a Medida Provisória n. 373/2007, 
regulamentada pelo Decreto-Lei n. 6168/2007, estendeu o beneficio da pensão até 1986 
(ABADE, 2009). E, nesse sentido, há por avaliar e conhecer a emergência dos direitos de 
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cunho indenizatório nessa conjuntura, significando o reconhecimento de danos produzidos 
pelo Estado, como no caso francês, sobre o dever de memória (HEYMANN, 2007).  

Algumas ex-colônias ainda resistem na atualidade.  
Em pesquisa realizada em uma das ex-colônias do Rio de Janeiro, percebeu-se que: 

Apesar das mudanças ocorridas, ao longo do tempo, os ex-pacientes 
permaneceram no mesmo local, talvez pela rejeição sofrida além 
dos muros da instituição. Para eles, o importante é que o ambiente 
da ex-colônia parece ser um território onde há a sensação de 
pertencimento, de acolhimento (CAVALIERE, 2008: 124). 

A indenização 
Foi em 2007 que houve investimento em política social, evidenciando-se a Medida 

Provisória n. 373, de 25/05/2007, que culminou na Lei n. 11.520, de 18/09/2007, dispondo 
sobre a concessão de pensão especial para pessoas atingidas pela hanseníase, e que foram 
submetidas a isolamento e internação compulsórios, em hospitais-colônia, até 31/12/1986. 

Por primeiro, há de se ter em conta que uma lei como essa tem por natureza a 
reparação de uma injustiça, e não a concessão de uma graça ou perdão. Não se trata, 
portanto, de uma boa vontade ou de um favor realizado pelo Estado, mas, sim, do 
reconhecimento de um erro, de uma injustiça praticada. 

Agregue-se a este elemento reparador o fato de o Estado brasileiro ter estabelecido, 
como critério para eleger os beneficiários, o período de internação em Colônias até 1986, 
em função de que ocorreu uma defasagem de tempo entre o término oficial (1976) e o 
término não oficial, que variou de instituição para instituição, causando prejuízo aos 
internos, que não puderam abandonar os hospitais-colônia. Ao aumentar dez anos, o 
governo simplesmente reconheceu a ocorrência de um erro, que gerou controvérsias. 

Essa lei de indenização evidenciou ter causado polêmica, tanto dentro da 
comunidade formada pelos hansenianos, como entre as autoridades no assunto. Isso porque 
há pacientes que não têm direito ao benefício, devido à sua internação ter ocorrido após a 
data estipulada em lei, ou porque seu tratamento dispensa internação, sendo realizado no 
ambulatório, ou mesmo por ter deformidades físicas. 

A atual política de saúde brasileira procura priorizar, ao menos no 
discurso, o tratamento nas suas redes primária e secundária de 
atendimento, preterindo a hospitalização. Esta política também 
atinge a Saúde Mental e a Dermatologia Sanitária (GARCIA, 2001: 
21). 

Por este motivo, o controle da hanseníase se dá prioritariamente nos postos de saúde 
e nos ambulatórios de especialidades, não significando que o paciente não hospitalizado 
não tenha deformidades graves.  

Além desses entraves da lei, ainda não se pode afirmar que a 
barreira do isolamento tenha sido derrubada, pois se encontra 
arraigada nos pacientes, nos profissionais de saúde e na população 
em geral. O isolamento permanece implícito, dificultando as 
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relações sociais. Às vezes, a lei determina uma coisa, mas a prática 
professa outra. A lei pode ter uma proposta nobre, mas, por ter 
fluxo que independe dela, como, por exemplo, o regime autoritário 
no interior das colônias, prolongou a permanência do sistema de 
confinamento. Vários regulamentos foram criados, com a existência 
de guarda interna, cadeia, sentença e prisão. Muitas colônias 
mantiveram a tutela e somente aboliram esse regime nos anos 80.  

Conclusão 
A política isolacionista, que retrata o sistema daquele período, serve para refletir 

sobre a necessidade de uma ação conjunta do Estado e dos municípios, de forma a facilitar 
a assistência médica e as pesquisas. A análise das diversas Leis, Decretos e Portarias nos 
permitiu verificar que a Lei de Indenização dos Isolados Compulsoriamente foi concebida a 
partir de uma interpretação da lei vigente, à época, baseada na forma clínica da doença e, 
posteriormente, na exigência de comprovação dessa condição de indivíduo diagnosticado 
com hanseníase, para a efetivação da segregação.  

As colônias eram destinadas aos doentes pobres, visto que todos os detentores de 
recursos financeiros ficariam em seus próprios domicílios. Havia, ainda, a distinção entre 
isolamento e internação, entendida a internação – o tratamento e o isolamento – para afastar 
os doentes da sociedade. Com base nisso, os partidários do isolamento compulsório para 
todos, sem exceção, achavam que os portadores de hanseníase deveriam ser isolados a 
partir do diagnóstico, não importando qual a forma clínica ou o nível socioeconômico. Para 
eles, todo e qualquer doente era considerado uma ameaça à sociedade, e, portanto, teria que 
dela ser banido.   

Quanto à concessão do direito à pensão por parte dos isolados compulsoriamente, 
esta tem caráter indenizatório, pelo resgate de uma dívida social e, não, pela discriminação 
sofrida. A indenização se deve à violação de direitos, visto que, quando já havia legislação 
oposta à prática do isolamento compulsório, muitos ainda permaneceram isolados. 

Esse tema não se esgota aqui, merece um aprofundamento maior sobre diversas 
questões, principalmente a da violação dos direitos humanos e da conduta repressiva por 
parte do Estado.  
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