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Prefácio // Para que o tempo não leve 
 
 
 

Prefácio 

 
 

Antes de tudo há de se dizer que esse livro é sobre a vida de cada um. 

Tem nas pessoas, com suas histórias singulares, o centro do que se 

pretendeu recontar. Diz-se recontar, porque o que se traz aqui é uma 

nova dimensão da história oficial. A  dimensão que tem no ser humano 

que vivenciou e sentiu os fatos do passado seu principal documento. 

Sua mais verdadeira prova de como as coisas foram. Porque aqui, 

a história que se quis buscar foi a vivida e que tem suas marcas na 

transformação que operou no presente de seus protagonistas. 

Para compreender esse livro há de se valorizar a forma como 

cada entrevistado escolhido para representar um dos sete retratos da 

internação viveu e formulou seu valores. Não apenas como um leproso 

que viveu a internação, mas sim como um ser humano de múltiplas 

dimensões, que viu sua história ser reformulada pela contaminação 

de uma doença e precisou reformular-se para acompanhá-la. Isso 

é o que realmente motivou a escrita desse livro: dar voz a quem, 

por um tempo que já se tornou imensurável, viveu à margem, 

carregando o fardo de saber-se leproso em uma sociedade norteada 

por preconceitos e carente de respostas. 

Até a década de 50, a lepra foi uma incógnita para a Medicina. 

Ainda hoje, há dúvidas que nenhuma pesquisa conseguiu responder 

sobre a doença mais antiga do humanidade. Há relatos de que na 

época medieval, os leprosos tinham que andar com sinos pendurados 

no pescoço para que as pessoas sadias soubessem de longe quando 

o temido doente se aproximava. Em uma passagem da Bíblia, um 

leproso pede que Jesus o torne limpo. Ao que ele aceita respondendo 
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ao doente que ele estará purificado. Ao longo dos séculos, a lepra foi 

associada à impureza do ser humano e foi assim, como impuros, que 

os leprosos foram tratados por gerações a fio. 

“Era vergonhoso ser leproso. Para a minha família, eu era uma 

desgraça”, relata Alice Andrade. “Eles queimaram a minha casa com 

tudo dentro porque tinham certeza de que estava tudo contaminado”, 

nas palavras de Nivaldo Mercúrio. “Minha família me deixou e foi 

embora sem deixar nem endereço”, ressente-se Gina. Esses e os 

outros quatro entrevistados desse livro não carregaram sinos no 

pescoço e não foram purificados por Jesus, mas viveram a lepra em um 

momento em que, por tanto carecer de respostas, de tratamento, de 

progresso científico, a sociedade encontrou no retrocesso ainda maior 

em decorrência da evolução, a única solução para um problema de 

saúde pública. O  grande número de leprosos aterrorizava a sociedade 

que, sem tratamentos ou informações sobre as causas e efeitos da 

doença, viu na internação compulsória a única salvação de si mesma. 

No final da década de 20, os leprosos passaram a ser internados 

em asilos colônias, que podem ser descritos como pequenas cidades 

isoladas da sociedade sã. Eles eram levados com ou sem o seu 

consentimento. Muitos foram arrancados do convívio familiar, 

separados de mãe, pai, esposa, marido, filhos. Separados da vida 

que conheciam antes de serem descobertos pela sociedade como 

leprosos. Teve doente que foi renegado pela própria família. Levado 

pela internação pelas mãos dos pais, irmãos, pessoas queridas que, 

contagiadas pela mentalidade que imperava na época, sentiam-se 

envergonhadas de terem um impuro na família. Houve também 

quem pediu para ser internado. Alguns perambulavam pelas ruas por 

já terem sido renegados pela família, por já terem perdido os vínculos 

sociais a partir de desfigurações, atrofias e outras conseqüências da 

doença, outros, chegaram a acreditar que a internação poderia mesmo 
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curar e livrar a sociedade sadia do mal. 

Além dessas, outras muitas situações diferentes foram vividas. O 

Asilo Colônia Aimorés de Bauru foi um dos cinco do estado de São 

Paulo e é o cenário onde viveram em parte da vida os entrevistados 

desse livro. Por lá, chegaram a se instalar mais de três mil internos, 

que sentiram e viveram a lepra e a internação de maneiras diferentes. 

O Aimorés era uma verdadeira cidade, com toda a estrutura e os 

serviços de uma sociedade comum. A grande diferença é que ali 

só podiam participar os leprosos. E quem participou, por muitos 

anos, perdeu o direito de ir e vir. Hoje sabe-se que essa política foi 

totalmente ineficiente. 

Toda essa história se passou nas últimas oito décadas, não tão 

longe do nosso hoje. De tão fantástica e socialmente esquecida que 

é, entretanto, ela parece inventada. O mais novo dos entrevistados 

desse livro tem 72 anos. A maioria dos que viveram a internação 

compulsória já morreram ou sofrem os efeitos físicos da muita idade 

e não tem condições de dar entrevistas. Está aí mais uma razão 

para esse livro. Quem está vivo, quer ser ouvido. É do gosto dos 

ex-internos fazer lembrar a história que viveram e eles tem pressa. 

Uma pressa que não deveria limitar-se apenas a quem viveu, mas 

sim a todos que possam ler, ouvir, conhecer o que foi vivido por essas 

pessoas. O  jornalismo bem feito é a arte do espanto, da surpresa, de 

descobrir novos olhares sobre as coisas. Eis aqui belas, espantosas e 

surpreendentes histórias que não podem ir-se com o tempo. 

O livro “Memórias do Aimorés: sete retratos da internação” traz 

a história de sete pessoas que tiveram lepra e viveram a internação 

compulsória em períodos diferentes. Em algum momento da vida, 

todas elas estiveram no Asilo Colônia Aimorés, ou no que ele foi se 

transformando ao longo do tempo. De asilo, o Aimorés trocou de 

nome e modificou suas funções outras quatro vezes, até chegar ao que 
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é hoje, Instituto Lauro de Souza Lima. Os momentos em que essas 

sete pessoas foram internadas determinaram a forma e as condições 

da internação. Entre os sete capítulos que rememoram suas histórias, 

há a contextualização da época de internação para que o leitor tenha 

as bases para compreender os relatos pessoais de cada entrevistado. 

Há de explicar: desde a década de 70, ficou determinado pela 

saúde pública que a nomenclatura “lepra” deveria ser trocada para 

“hanseníase”, como maneira de deixar a doença menos estigmatizada. 

Como esse livro está resgatando uma memória histórica, de uma 

época em que a palavra usada era lepra, ele será fiel a esse passado. 

Principalmente, porque é a palavra lepra que configura na memória 

dos sete entrevistados desse trabalho. 
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Muitos não sabem, mas a lepra ainda é um problema de Saúde Pública 

no país. O  Brasil é a segunda nação com maiores índices da doença 

no mundo, perdendo somente para a Índia. Só no ano de 2011, foram 

registrados quase 34 mil novos casos. A  doença milenar, trazida ao 

país pelos colonizadores principalmente na época escravagista, ainda 

não conseguiu ser totalmente desvendada pela medicina, mesmo na 

era da geração tecnológica. Hoje, é possível tratá-la, mas ainda restam 

dúvidas sobre o que faz um organismo desenvolver e o outro não a 

doença que, ficou concluído, todo ser humano está propenso a ter. 

A  lepra é uma doença infecto contagiosa,que ataca principalmente 

a pele e o sistema nervoso e é causada por uma micro bactéria da 

mesma família da tuberculóide, o bacilo de Hansen. Os primeiros 

registros de sua aparição constam no Egito, há quatro mil anos 

antes de Cristo. Ela é considerada a doença mais antiga do mundo e 

também a mais estigmatizada. 

Por muitos anos, suas causas e tratamentos foram uma incógnita 

para a medicina. Hoje, já se sabe que a transmissão se dá pelas vias 

respiratórias e os médicos acreditam que a predisposição à doença 

está na genética. Todo mundo pode adoecer e são os genes que 

determinam qual é a forma da doença que a pessoa vai ter. Cerca de 

95% da população, todavia, tem resistência ao bacilo, podendo tanto 

nunca desenvolver a doença, quanto desenvolvê-la de uma forma 

benigna, menos agressiva ao organismo. 

Como trata-se de uma doença crônica e de evolução lenta, 

a manifestação de seus sintomas leva de cinco a sete anos, e só a 

partir de então pode-se dar início ao tratamento. Eis outra incógnita 

para a medicina que, se respondida, iria diminuir ou até erradicar os 

casos: descobrir o problema a partir do momento em que a bactéria 

começa a se desenvolver no organismo humano. Mesmo durante o 

período em que a pessoa não apresenta sintomas da doença, ela está 
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transmitindo o bacilo a outras pessoas. A transmissão só deixa de 

acontecer quando o doente passa a ser medicado. Assim, durante esse 

período de cinco ou sete anos em que a pessoa tem a doença, mas não 

sabe, ela é um transmissor em potencial. 

A principal característica da lepra é o comprometimento 

neurológico. Se ela progride antes de ser tratada, pode comprometer 

troncos nervosos e deixar lesões motoras como atrofias musculares. 

Daí, as “mãos em garra”, tornadas característica marcante dos 

leprosos que perdem o movimento dos dedos, ficando com as mãos 

paralisadas como garras. 

Junto a outras doenças endêmicas, a lepra entra hoje na lista 

nacional das moléstias “negligenciadas”. Esse termo foi definido 

pelo próprio Governo e o diretor do Instituto Lauro de Souza Lima, 

Dr. Marcos Virmond, tenta explicar essa complexa classificação. 

“Há um discurso muito desequilibrado entre um conjunto de 

doenças e as demais doenças, em termos de investimento de 

pesquisa, de produção de medicamentos e da atenção oferecida pelas 

políticas públicas de saúde. O Governo reconhece essa condição 

de negligência, mas não significa que ao classificar certas doenças 

como negligenciadas, ele esteja assumindo essa negligência. Não se 

pode dizer que seja culpa do gestor. Trata-se de uma negligência da 

coletividade como um todo.”. 

As doenças negligenciadas são, assim, aquelas que recebem 

menos investimentos não só por parte do Governo como também 

das grandes corporações que comandam as pesquisas na área médica 

e a produção de medicamentos no Brasil e no mundo. A lista de 

doenças negligenciadas, não por acaso, é composta por modalidades 

endêmicas com maior incidência entre a população carente. “É  muito 

mais proveitoso para essas grandes corporações fazer comprimidos 

de Viagra, ou buscar novos tratamentos para hipertensão arterial, 
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por exemplo. Eles não encontram nenhum interesse em buscar 

uma droga mais efetiva, mais adequada e com menos efeitos 

colaterais para doenças como a hanseníase, que atacam a parte 

pobre da população”, nas palavras do Dr. Marcos. De fato, hoje 

a lepra ocorre com maior incidência entre as populações carentes 

devido às condições de saneamento básico e sócio-econômica em 

que vivem, com acesso precário ao sistema de saúde, péssimas 

condições nutricionais e moradias inóspitas; condições favoráveis ao 

desenvolvimento da doença. 

Por essas e outras, as regiões com maior incidência da lepra no 

Brasil são Norte e no Nordeste, duas áreas carentes. No estado de São 

Paulo, há alguns anos a incidência da doença segue o recomendado 

pela Organização Mundial de Saúde: menos de um doente por 10 

mil habitantes. Os estados do Sul foram os primeiros a atingir essa 

meta, seguidos pelo Sudeste. No Tocantins, entretanto, estado com 

maior incidência da doença no país, o índice é de quatro doentes por 

10 mil habitantes. No Mato Grosso, segundo do ranking, são 3,71 

e no Maranhão 3,1. No Brasil todo, a incidência é de 1,54, mais de 

50% acima da média. 

Essa desatenção contemporânea em relação à lepra é responsável, 

além dos números acima do recomendado, pelos atrasos que ainda 

se vê no tratamento da doença milenar. Dr. Marcos esclarece que 

o bacilo causador da doença é mesmo “misterioso”, porém é certo 

que se houvesse investimentos e empenho superiores na área, 

provavelmente haveria mais recursos e tratamentos menos dolorosos 

para os pacientes. 

Quem conheceu e viveu a época da internação compulsória, em 

que o Governo investiu milhões na construção de asilos colônias 

como forma de proteger a sociedade da doença, questiona e custa 

a entender essa mudança de postura, que chega a parecer um tanto 
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contraditória. As razões para ela, entretanto, estão justamente no 

progresso que trouxe respostas e tratamentos para a lepra e a igualou 

a outras doenças endêmicas. “Hoje a doença é reconhecida como 

qualquer outra: não há necessidade de se manter leprosários, de fazer 

internações segregacionistas e ela passa a ser tratada pelas unidades 

de saúde. Por outro lado, esse mesmo progresso faz com que ela 

assuma os riscos da desatenção e da negligência que ocorrem com 

as demais doenças pela precariedade do sistema de saúde em alguns 

locais”, esclarece o diretor. Além da lepra, doenças como a malária, 

a esquistossomose, a doença de chagas, a leishmaniose também 

compõem a lista das doenças negligenciadas. 

Por essas e outras, a lepra é um problema da saúde pública e deveria 

ser tratada como tal. Como maneira de amenizar as negligências, 

o Governo desenvolve tímidas ações. Em 2011, o Ministério da 

Saúde lançou o Plano de Eliminação da Hanseníase que tem como 

meta a diminuição da incidência da doença, adequando o país ao 

que rege a Organização Mundial de Saúde e tirando a lepra da lista 

dos problemas de saúde pública. A ideia é que ações de prevenção 

e de orientação para um diagnóstico mais eficaz da doença sejam 

implantadas por todo o país, principalmente nas regiões com maior 

incidência. O Governo tem destinado verbas aos municípios com 

maior número de doentes. A meta é que até 2015 o Brasil tenha 

menos de um leproso por 10 mil habitantes. Os prazos grandes são 

pertinentes aos baixos investimentos. 

Foi assim, também como uma medida de combate à lepra, que se 

deu a internação compulsória, no final da década de 20. Consideradas 

as diferenças em avanços tecnológicos e científicos, a internação foi 

a maneira encontrada pelos órgãos públicos da época para tentar 

diminuir a incidência da doença. 

Como nos tempos bíblicos, em que os leprosos andavam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Memórias do Aimorés // Do isolamento à negligência 
 

escondidos, à margem da sociedade, há registros de que, até a década 

de 20, os doentes já com seqüelas físicas eram expulsos do convívio 

social, muitas vezes pela própria família, e perambulavam pelas ruas 

da cidade, chegando a montar acampamentos em áreas afastadas 

dos centros urbanos. Como já foi dito, quando não cuidada, a lepra 

pode causar atrofias musculares e grandes lesões na pele. Não é algo 

agradável de se ver e vem daí um dos motivos do pânico que a doença 

sempre provocou. 

Na década de 40, o governo de São Paulo passou a produzir 

vídeos de propaganda do sistema de internação, que eram divulgados 

nos cinemas da época, dentro dos próprios asilos e em eventos de 

divulgação do sistema de internação. Em um deles, o narrador refere- 

se ao cenário cotidiano nos seguintes termos: “Era comum nas ruas de 

São Paulo um espetáculo que desmentia seu foro de cidade civilizada. 

Segundo a lenda, até o ar era contaminado pela presença dos leprosos”. 

A  lepra provocava vergonha nos familiares de um doente, repulsa por 

parte da sociedade e pânico na população em geral. Ainda como nos 

registros bíblicos, o leproso era um ser renegado. 

Assim, no final da década de 20, devido ao número crescente 

de leprosos pela rua, à maior incidência da doença e ao temor que 

já estava instaurado entre a população, as autoridades se atentaram 

à necessidade de uma solução. Nos Estados Unidos, o isolamento 

compulsório já era utilizado há anos e é nesse modelo que o Brasil 

busca sua solução. Adelardo Caiuby, um dos sanitaristas da época, 

materializa para o país um sistema de internação parecido com o 

que era empregue no National Leprosarium dos Estados Unidos, que 

ficava na cidade de Carville, estado de Luisiania. A  internação surge 

assim, como uma solução para um problema que passou, desde aí, a 

ser visto como de saúde pública. 

“Um imenso parque, recortado de alamedas arborizadas, salpi- 
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cado de casinhas alegres e pitorescas, formando tudo uma pequena 

cidade, com luz elétrica, lagos, praças ajardinadas, bancos artísticos, 

carramancheis de verduras, pavilhões adequados para os tratamen- 

tos dos enfermos, zonas de diversão com jogos de toda espécie, casas 

de espetáculo, gabinetes de leitura, enfim um mundo de atrativos e 

de conforto, eis a leprosaria modelo”. Nas palavras publicadas na 

década de 20 pelo Dr. Arthur Neiva, diretor geral do Serviço Sani- 

tário de São Paulo, em “Projeto da Leprosaria Modelo nos Campos 

de Santo Ângelo”, a ideia do que pretendiam os pensadores da in- 

ternação fica clara. 

Ainda que os asilos tenham sido construídos baseados nessas 

materializações, a internação compulsória não foi um mundo de 

atrativos e conforto. Os leprosários, de fato, foram construídos 

com o que havia de mais moderno na época: pedras portuguesas, 

planejamento arquitetônico, espaços arborizados e jardins planejados. 

O número grande de pacientes, entretanto, fazia com que os espaços 

de enfermaria, por exemplo, fossem menores do que a demanda. 

Eram necessários também muitos profissionais para cuidar bem 

de todos os internos, o que não havia. Além disso, para a grande 

parte dos doentes, a internação da forma compulsória como foi feita 

significou aprisionamento. Os leprosos eram internados com ou 

sem consentimento. Levados à força por profissionais da saúde que 

contavam inclusive com a ajuda da polícia. 

Dentro do asilo, o isolamento pretendia ser total. O doente só 

podia sair com autorizações consentidas sob muita luta e burocracia. 

Quando ia, já tinha data para voltar. As visitas eram monitoradas 

rigorosamente e visitante e doente não podiam se tocar ou ficar muito 

próximos. Essas e outras regras visavam afastar o doente do convívio 

social por acreditar-se que, assim, a doença deixaria de existir. Hoje, 

com a constatação de que a transmissão da doença se dá pelo ar, há a 
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certeza de que essa política de isolamento foi totalmente ineficaz. É 

a opinião não só do diretor Marcos, mas também de outros médicos 

e funcionários do Instituto Lauro de Souza Lima. “A história natural 

da doença, como ela está no meio ambiente, como ela se propaga, de 

forma alguma seria resolvida com internação compulsória. Então, a 

ideia de uma internação compulsória para proteger a comunidade 

é completamente equivocada. Aquelas pessoas estavam aqui dentro 

se tratando, confinadas no hospital, e a doença estava lá fora se 

propagando, exatamente da mesma maneira”, afirma Dr. Marcos. 

De qualquer maneira, o modelo foi considerado útil pela 

época que, sem outros conhecimentos, acreditava que assim estaria 

eliminando a doença e protegendo a população. No país todo, 33 

asilos colônias desse tipo foram construídos, cinco deles no estado 

de São Paulo. Os asilos paulistas foram o Padre Bento, fundado em 

1928, em Guarulhos; o Santo Ângelo, também de 1928, próximo à 

Mogi Mirim; o Pirapitingui, em 1931, na região de Itu; o Cocais, em 

1932, próximo à Margem Grande e o Aimorés, em 1933, em Bauru. 

Buscou-se espalhar asilos pelas diversas regiões do estado, para que 

a população não tivesse dificuldades em internar seus doentes. Para 

que isso fosse possível, os municípios se uniam na arrecadação de 

fundos para a construção de seus próprios asilos. 

Na região de Bauru, o assunto passou a ser tratado com prioridade 

quando um renomado jornalista da época, Jorge de Castro, publicou 

em 1926 no jornal Correio da Noroeste um artigo relatando e 

criticando as condições em que viviam os leprosos e o desprezo 

que lhes era oferecido pela sociedade. A publicação se polemizou, 

deixando aos municípios da região a responsabilidade de encontrar 

uma solução para o problema. 

Assim, em 1928, os municípios se unem e compram um terreno 

de 625 hectáres, à 12 km do centro de Bauru, para a construção 



 
Memórias do Aimorés // Do isolamento à negligência 
 

do Aimorés. Fica decidido desde então, que as cidades da região 

deveriam contribuir com 10% de suas rendas anuais para a construção 

e funcionamento do asilo. Daí vem a explicação para os nomes dados 

às ruas, avenidas, pavilhões e enfermarias do Aimorés. Todos levam 

os nomes dos municípios contribuintes. Os que mais contribuíram, 

como São Carlos e Araraquara, foram homenageados com avenidas 

e grandes pavilhões. Os outros ganharam ruas e travessas ou apenas 

menções honrosas em relatórios da administração do asilo. 

Em 1.930,cria-se a Liga de São Lázaro,formada pelos municípios 

contribuintes e com o objetivo de arrecadar mais verbas para as obras. 

Com o slogan “Lembra-te que o leproso é um exilado por tua causa”, 

a liga pede colaborações à sociedade civil e empresarial da época, 

organiza quermesses e eventos públicos para levantar donativos e 

espalha campanhas pelos municípios da região. Logo os resultados 

do empenho aparecem. O Asilo Colônia Aimorés é inaugurado em 

13 de abril de 1933 e passa, desde então, a receber seus internos. 
 
 
 

O Aimorés 

 
 

No final de uma estrada de cerca de 2 km, rodeada de eucaliptos, 

se avista o que hoje é a portaria principal do Instituto Lauro de 

Souza Lima, o hospital em que o Aimorés se transformou ao longo 

de 50 anos. Ao lado da portaria, já dentro do Instituto, funciona 

uma creche onde passam o dia filhos de funcionários, de ex-internos 

que ainda moram por ali e também de moradores do Parque Santa 

Terezinha, o pequeno bairro construído ao lado do antigo Aimorés, 

pela década de 60. 
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O Aimorés, assim como os outros asilos do estado, foi construído 

distante do centro de Bauru. Cumprindo as determinações de que 

os internos fossem afastados da sociedade sã, ele fica a 12 km do 

centro da cidade, às margens da rodovia Comandante João Ribeiro 

de Barros, em uma área que na década de 30 era cercada por mata de 

cerrado e onde não havia sinais de urbanização. 

Na época da internação, o que hoje é a portaria principal 

demarcava os limites da zona intermediária para a zona sã do asilo. 

O Aimorés era dividido em três parte. A  zona doente, onde viviam 

os leprosos, a zona intermediária, onde moravam os funcionários que 

trabalhavam no asilo e suas famílias e a zona sã, destinada a médicos, 

ao diretor do asilo, que normalmente era um médico dermatologista 

nomeado pelo Departamento de Profilaxia da Lepra, a estudantes de 

medicina que passavam períodos no asilo e aos possíveis convidados 

da diretoria. O Departamento de Profilaxia da Lepra era um órgão 

nacional responsável por planejar, organizar e executar medidas de 

prevenção e combate à lepra e tudo o mais que se referisse à doença. 

A zona sã ficava do lado oposto à doente e as duas não se 

comunicavam, salvo por raras exceções, como no caso de alguns dos 

médicos mais conhecidos da época, como o Dr. Lauro de Souza 

Lima, que visitava os doentes. A zona intermediária foi planejada 

para ser o elo de toda a estrutura. Os médicos e diretores orientavam 

os funcionários da zona intermediária que, por sua vez, ensinavam 

os próprios internos do asilo a cumprirem funções de enfermagem, 

administração e tudo o quanto fosse necessário para o funcionamento 

do local. A  ideia era que as pessoas sãs tivessem o mínimo ou nenhum 

contato com os doentes e, para isso, era necessário que o asilo fosse 

auto-suficiente. Daí, dizer que o Aimorés era uma pequena cidade. 

Em menos de dez anos após sua inauguração ele já funcionava 

com autonomia. Dentro do asilo, havia pequenas indústrias, uma 



 
Memórias do Aimorés // Do isolamento à negligência 
 

fábrica de sabão, plantações de frutas, hortaliças e verduras, gados 

e galinhas tratadas para a própria alimentação dos internos, escola, 

padaria, restaurante, sapataria, marcenaria, pedreiros, costureiros, 

artesãos, um cemitério próprio (cujos túmulos eram feitos alí mesmo 

pelos doentes), uma igreja. Para o lazer, um Cassino como salão de 

festas, um cinema, o coreto, a praça, a biblioteca e bares onde não era 

permitido o consumo e venda de bebidas alcoólicas. 

Para organizar todo esse sistema, era nomeado pela diretoria 

um prefeito e uma comissão para a Caixa Beneficente e assumiam 

a direção dos serviços e setores do asilo. A  Caixa funcionava como 

um órgão administrativo, responsável pela instituição de leis, 

contabilização das finanças, arrecadação de fundos para o asilo e 

organização de festas, quermesses e demais acontecimentos. 

O prefeito ficava responsável pela conservação, distribuição de 

alimentos e roupas aos internos, organização dos demais cargos da 

prefeitura e pagamento aos seus cargos, manutenção da ordem no 

asilo entre outras funções. Os servidores da prefeitura dos internos 

recebiam um salário de um quinto do que era pago aos sadios. Cabia 

à prefeitura organizar e garantir serviços gratuitos aos internos 

como lavanderia, cabeleireiro, limpeza, policiamento, correio, 

cadeia, guarda interna, todo o necessário para o funcionamento do 

asilo como uma cidade. 

O Aimorés era, assim, uma cópia isolada do sistema de 

organização social conhecido e vivenciado até então. Não há dados 

exatos, mas acredita-se que mais de 2,5 mil pessoas chegaram a viver 

internadas nessa “cidade” durante os quase 40 anos de isolamento 

compulsório, entre 1933 e 1962. 

Como o livro mostra ao longo dos capítulos, levou tempo e foram 

necessários avanços tecnológicos e científicos para que a internação 

deixasse de ser obrigatória. Quando ela acabou, entretanto, os 
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internos precisaram reintegrar-se a sociedade. Muitos deles acabaram 

por preferir ficar do lado doente dos muros. 
 
 
 

Instituto Lauro de Souza Lima 

 
 

Hoje, o que era Aimorés foi transformado em um centro de referência 

na área de dermatologia geral e, em particular, da hanseníase ou 

lepra, reconhecido pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, 

pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde. 

Entre portadores da lepra e de outras doenças, o Instituto Lauro de 

Souza Lima atende cerca de 135 pessoas por dia. No hospital todo, 

trabalham aproximadamente 400 funcionários. 

Além dos tratamentos ambulatoriais, o Instituto é conhecido 

nacionalmente pelas pesquisas em hansenologia. Oferece, inclusive, 

cursos de especialização na área. Ainda realiza atividades voltadas 

à reabilitação física, terapia ocupacional, fisioterapia e cirurgias 

plásticas corretivas. Nas palavras do diretor Marcos, as atividades no 

Instituto dividem-se em três frentes: “Pesquisa, ensino e assistência, 

com a meta de ser um importante centro de referência no tratamento 

de doenças dermatológicas de interesse da saúde pública”. 

O Instituto atende recebe pacientes do Brasil todo. Hoje já não 

dá para dizer que a maior parte deles são portadores de hanseníase. 

As dermatologias gerais são responsáveis por grande parte dos 

diagnósticos. Ainda assim, são expressivos os casos de lepra. Só no 

ano passado, o Lauro realizou 2.497 baciloscopias, o exame que 

diagnostica a doença. 

O hospital ainda conserva parte do que foi a cidade dos internos. 
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São poucos os pacientes atuais, entretanto, que conhecem a história 

vivida por ali. O  Lauro utiliza apenas parte da antiga estrutura do 

Aimorés. As casas da área chamada de “colônia”, que ficam ao redor 

da igreja e da praça principal do antigo asilo, são usadas apenas 

por ex-internos e por alguns funcionários atuais que decidiram 

ocupar os espaços já não mais usados, com a facilidade de não pagar 

aluguel. Algumas foram demolidas ou ruíram com o tempo por 

estarem fora de uso e distante do funcionamento atual e das formas 

de tratamento. As que ficaram, já sinalizam os anos que tem. O 

Cassino e a Igreja foram tombados como patrimônio histórico. 

Quem passa por ali logo percebe que a estrutura do hospital é 

diferenciada. O que eram as enfermarias e dormitórios dos internos 

de antes, foram transformadas em salas de atendimento clínico, 

consultórios, laboratórios, enfermarias modernas. Ainda há por essas 

paredes do Lauro, entretanto, resquícios do passado que lhe deu 

origem, a começar pela localização e pela arborização do local, que 

mais dão a impressão de estar-se em uma grande fazenda. 

Só os mais interessados que, percebendo as diferenças, questionam 

e buscam informações, descobrem o porquê dessa estrutura 

diferenciada. Só aqueles realmente empenhados em conhecer essa 

história sabem o que já viram e viveram as paredes do Instituto Lauro 

de Souza Lima que nasceu como Asilo Colônia Aimorés. 
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Quando soube que tinha lepra o rei hindu, cujo nome já se perdeu 

no tempo, saiu a vagar pela floresta que rodeava seu ostensivo reino 

na antiga Burma, Ásia. Hoje, o país leva o nome de Myanmar e há 

muito não tem reis. Naquele tempo, ainda de posse da sua coroa, o 

rei hindu saiu a pensar, rés a lenda, disposto mesmo a deixar o trono. 

Já na mitologia, a lepra era considerada temível e vergonhosa. Um 

sinal de impureza. 

Depois de muito andar, o rei leproso sentou embaixo de uma 

árvore e, cansado, caiu no sono. Que bom sonho teve o rei hindu. No 

mundo do subconsciente, ele se curava com o fruto da árvore que lhe 

deu pouso e sono. Acordou disposto. Olhou para cima e viu que os 

frutos da cura sonhada estavam ali: bem a altura das mãos. Decidiu 

continuar com a vida de reinado. 

- Eis o fruto que irá me curar. Tive uma premonição! 

Naquele tempo, o rei chamou o remédio curador de “fruto de 

kalaw”. Alguns séculos depois, o nome dado foi óleo de chaulmoogra. 

A  finalidade continuou a mesma: dar esperança de cura aos leprosos. 

Por muitas décadas, o óleo de chaulmoogra foi usado como única 

opção de tratamento para a lepra. A  árvore curadora é como outra 

qualquer. Pode ser confundida com uma dessas árvores que se tinha 

o costume de plantar nas calçadas para trazer sombra. Uma árvore 

alta, de tronco nem tão grosso e nem tão fino e folhas verdes, também 

de tamanho mediano. O chaulmoogra é um fruto redondo de cor 

marrom. É firme. Algo como uma castanha crescida. No Lauro que 

foi Aimorés, ainda vivem algumas árvores de chaulmoogra como 

testemunhas da história de um tratamento doloroso e nada eficaz. 

Dr.Somei Ura,que é médico e diretor técnico de Pesquisa e Ensino 

do Instituto Lauro de Souza Lima, não tem pudores em dizer, ainda 

com pesar na voz: “O chaulmoogra provavelmente não tinha ação 
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contra a doença. Os casos que sararam com ele eram provavelmente 

casos benignos que iam se curar normalmente”. Compartilha essa 

opinião com os ex-internos que tiveram que passar pelo tratamento. 

Bernardino Batista Ferreira, internado em 1935 e que traz sua 

história no capítulo seguinte, lamenta uma internação que, para 

ele, não resolvia em nada. Nivaldo Mercúrio, internado em 1945, 

relembra de cada injeção que tomou. Cada picada que levou. O mais 

doído para ele foram as reações. “Eu me lembro que o diretor pediu 

um depoimento pra ver quantas reações os pacientes já tinham tido. 

Era uma pesquisa dele. Eu tive 36 tipos de reações diferentes”. Dr. 

Somei explica que há dois tipos diferentes de reação: a reação advinda 

da própria doença e as reações que o organismo sofre com o uso do 

óleo e de demais medicamentos. 

O controle das reações é um desafio para a medicina. As mais 

fortes delas acontecem justamente quando o bacilo causador da 

doença está sendo eliminado. Até mesmo durante a cura, a lepra 

é dolorosa. Quando o tratamento passa a fazer efeito, as reações 

passam a ser mais intensas e mais doídas. 

Os relatos de reações sofridas com o chaulmoogra podem fazer 

referências ao tipo benigno da doença, que é eliminada naturalmente 

pelo corpo, já que o óleo não fazia efeito algum. Nesse processo 

de eliminação, o paciente pode ter dores e febres, entre outras 

manifestações. Podem ter sido também reações gástricas, hepáticas 

e outras mais causadas pelo próprio medicamento que tinha fortes 

efeitos no corpo humano. Hoje, passados tantos anos de desuso, é 

difícil definir-se. 

O tratamento da época consistia em se extrair um óleo que 

o chaulmoogra contém em seu interior e usá-lo como bem se 

entendesse. Em alguns casos, os pacientes ingeriam o óleo, em outros 

ele era injetado no organismo e, no mais doloroso, ele era infiltrado. 
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Os pacientes que apresentavam lesões na pele eram submetidos a 

sessões de infiltração. Micro agulhas contendo doses pequenas do 

óleo eram enfiadas na pele, sobre a lesão. Em 10 centímetros de pele 

eram colocadas mais de 200 delas. “Era muito traumático para o 

paciente”, conclui Dr. Somei. 

Ainda nas palavras dele, a única motivação para o uso do óleo 

foi a lenda do rei hindu. Nada mais. A  limitação científica da época 

extinguia pesquisas e respostas médicas à temerosa questão da lepra. 

Assim, até a década de 40, com a descoberta da sulfa pelos Estados 

Unidos, os pacientes estiveram à mercê de um tratamento que, além 

da dor e do isolamento, nada mais trazia. Dr. Somei é enfático: O  

isolamento era a ignorância da época. Era o que eles achavam que 

funcionava para conter a doença, mas não funcionou. Foi um erro”. 

Foi o médico Lauro de Souza Lima quem trouxe a sulfa para o 

Brasil, já em 1945. Nessa época, no entanto, só podiam se beneficiar 

da grande descoberta os pacientes com posses. As sulfonas, no início, 

eram muito caras e levou um tempo para que o governo pudesse 

bancá-las e distribuí-las. 

Nivaldo conta em suas memórias a história de dois fazendeiros 

que eram internos do Aimorés e que tinham muito dinheiro. Eles 

compravam um caixa de remédio por mil cruzeiros da época, o que 

era um dinheiro muito alto. “Ficava 500 cruzeiros para cada um.Todo 

mundo via que eles estavam melhorando, já pra ter alta e a gente nada”. 

Esse foi um dos motivos das greves e revoltas que aconteciam no 

asilo daquele tempo. Os pacientes que, em sua maioria trabalhavam, 

fazendo a estrutura da “cidade” Aimorés funcionar, deixavam seus 

afazeres de lado. Se negavam a produzir, a tomar os remédios dados, 

a viver. Além da repressão, um forte motivo das greves naquele tempo 

era essa falta de remédio. “Ficava todo mundo revoltado. A gente 

parava o hospital inteiro”, nas palavras de Nivaldo. 
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A partir de 1948 a sulfa passou a ser distribuída pelo sistema 

público de saúde para todos os pacientes internos. Por cerca de 40 

anos, as sulfonas em diferentes fórmulas e formas, foram usadas no 

tratamento. Até hoje ela é a base dos medicamentos usados. A  partir 

de 1982, entretanto, a medicina descobriu uma maneira mais eficaz e 

que consegue diminuir às reações ao tratamento. A  poliquimioterapia 

é o que se usa hoje no tratamento contra a doença. Ela ainda usa a 

sulfa, porém trabalha com uso de várias substâncias ao mesmo tempo. 

O bacilo é bombardeado por vários combatentes de uma só vez, o que 

faz com que, logo na primeira sessão de tratamento o paciente deixa 

de transmitir a bactéria, por exemplo. 

Hoje todo o acompanhamento médico de um portador da lepra 

pode ser feito nos próprios postos de saúde, com total respaldo 

da saúde pública. Alguns exames são encaminhados a centros de 

referência, como o Lauro, para que o médico do posto de saúde tenha 

uma definição exata do tipo da bactéria e do tratamento a se seguir. 

Os tratamentos, normalmente, duram entre um ano e dois. É um 

tratamento intensivo, mas rápido. 

Os pacientes atuais não conhecem a história do rei hindu, do 

óleo de chalmoogra e até mesmo da internação. No Lauro que 

já foi Aimorés, a árvore que por décadas representou a esperança 

de cura para alguns portadores e a constatação de um tratamento 

doloroso e ineficaz para outros, hoje passa despercebida entre as 

outras muitas outras árvores plantadas para dar sombra: felizes 

resultados de um tempo de avanços científicos e tecnológicos. Para 

os ex-internos entretanto, a lembrança é forte. Nivaldo mostra cada 

pé de chaulmoogra que ainda vive. Pega o fruto, explica como era a 

extração do óleo e, quando fala das sessões de infiltração, chega a se 

encolher todo: tristes limitações de um tempo em que a doença e o 

pavor ainda eram mais fortes do que o conhecimento. 
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Como o Estado tinha pressa em ter 
mais um lugar para onde mandar a 
demanda crescente de doentes, mal 
os primeiros pavilhões e enfermarias 
do Asilo Colônia Aimorés estavam 
prontos, a inauguração foi anunciada 
em 1933, apesar da carência de infra- 
estrutura. Assim, com seus tímidos 
dois anos de inauguração, o asilo 
recebia grandes grupos de internos, 
que chegavam em números maiores a 
cada mês. 

No relatório anual de 1935, fei- 

to pela Caixa Beneficente e endere- 
çado ao Governo e aos municípios 
que contribuíam com o asilo, consta 
que nessa época a escola, bem como 
as festas e bailes do asilo eram rea- 
lizados no refeitório por não terem 
locais adequados. A reivindicação 
pela construção de um salão de fes- 
tas como ponto de encontro social era 
forte. Nessa época, pouco se plantava 
no Aimorés porque faltavam recursos. 
A maioria dos produtos alimentícios 
vinham de fora. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não demorou muito, entretanto, 
para que o progresso fosse chegando. O 
crescimento do Aimorés foi rápido por- 
que o investimento do Governo Esta- 
dual nos asilos colônia eram grande. 
Antes da década de 40, o Aimorés já 
produzia parte dos produtos que con- 
sumia e já começava a se formar como 
uma cidade auto-suficiente. 

Em 1936 deu-se a construção do 
coreto, para as apresentações da banda 
de jazz do asilo e em 1938 o Cassino tão 
pedido foi inaugurado com a presença 

do presidente Getúlio Vargas. Mas 
o nome não tem a ver com a prática 
de jogos: os Cassinos dessa época eram 
grandes salões onde se realizavam 
festas e bailes. Na parte de cima do 
Cassino do Aimorés funcionava um 
cinema. Hoje o prédio é considerado 
patrimônio histórico pelo Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do 
Estado, e abriga um museu com objetos 
do antigo asilo. 
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ra 1º de junho de 1935. Um caminhãzinho improvisado, com 

um banco feito de tábuas de cada lado da carroceria e lona de 

cobertura, servia para buscar os leprosos para a internação, quando 

vinham de um mesmo lugar em grande quantidade. Era quase noite 

quando ele encostou na porteira do sítio onde Bernardino vivia com 

a família, na cidade de Borborema, região de Bauru. Os cinco irmãos 

já estavam aprontados: malinha nas mãos, cabelos penteados, roupas 

engomadas e um medo danado do lado de dentro. Nunca tinham 

deixado a mãe e agora partiam assim, sem que ninguém explicasse 

para onde estavam os levando ou quanto tempo ficariam longe. A  

mãe ficaria sem um só filho para por pra dormir a partir daquela 

noite que recém chegava. 

Bernardino já era mocinho, um dos irmãos do meio com seus 15 

anos. Já fazia alguns dias que a doença começara a aparecer pra ele 
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e para duas das irmãs. Eles eram em três mulheres e dois homens. 

Nos outros dois, não tinha nada. Nem um sinal de enfermidade. 

Ainda assim, pelo pavor, que na época assombrava com força total, 

os médicos mandaram internar todos os cinco. Naquela época era 

assim: internava-se, além da doença, pelo pavor. A  mãe não precisou 

ir e o pai já fazia nove anos que estava morto. O padrasto também 

foi poupado e, pela tristeza dos cinco filhos, ficou tomando conta das 

coisas todas do sítio, que eram herança do pai. Bernardino, no seu 

entendimento de menino grande, já sabia que a internação não seria 

coisa boa, mas não podia imaginar o quanto ela mudaria os planos 

que até então ele tinha feito para a vida. 

Ele e os irmãos foram internados quando o Aimorés tinha apenas 

dois anos de inauguração e conheceram um asilo em construção, onde 

ainda não tinha leito para todo mundo e nem remédio que valesse. 

O mato cercava e tomava conta do terreno grande onde seriam 

alojados mais de três mil internos ao longo de meio século, tanto que, 

logo ao chegar, Bernardino preferiu ir morar em uma casinha “da 

colônia”, como chamavam. Eram as casas construídas mais afastadas 

das áreas de enfermaria, onde podiam morar famílias ou casais que 

eram internados juntos. Um casal adotou Bernardino logo que ele 

chegou, ao que ele agradeceu. “Morando ali na casa da colônia, eu me 

sentia quase no sítio. Ali não tinha aquela impressão de asilo, porque 

era rodeado de mato pra todo lado, quase um sítio mesmo”. Por ali, 

Bernardino alimentava nos pensamentos a vida que pensava ter. 

“Eu sempre fui apaixonado pela lavoura, pela criação, porque 

meu pai era disso e eu sentia um pouco disso também”. Bernardino 

foi alfaiate. O melhor alfaiate que o Aimorés já viu e até um dos 

melhores da cidade, depois que teve alta e colocou seus serviços a 

disposição dos de saúde. Até hoje, os ex-internos ainda se referem 

às pessoas que não tinham a doença assim, como “os de saúde”. Não 
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importa se a pessoa em referência é doente de qualquer outra coisa. 

Para eles, se não tiver lepra, é “de saúde”. Bernardino passou uma 

vida a costurar contra a sua vontade. “A gente tem que abandonar 

certas coisas, né?”. Como interno do Aimorés, teve que abandonar o 

sonho de ser como o pai. “Ele era um líder. Todo mundo corria pro 

lado dele pra resolver problema. Sem a palavra dele ninguém fazia 

nada. Tudo pra mudar de rumo tinha que consultar meu pai. E ele era 

alegre! Eu tinha orgulho de ouvir meus parentes falar do meu pai”. 

Bernardino passou a vida a colher histórias e memórias sobre o 

seu pai, que morreu quando ele tinha apenas quatro anos e meio. 

Conta tudo o que ouviu como se tivesse conhecido o homem de sua 

vida. Se emociona e não disfarça a tristeza por não ter sido como 

ele, desde a altura até os rumos da vida. Bernardino é um senhor 

baixinho, diz que sempre foi o único pequeno da família. Seu pai, 

em suas recordações roubadas dos parentes que com ele viveram, 

era um homem alto, mais de 1,80 cm. “Ele tinha sítio, vendia gado, 

colocava carros de boi na estrada para trabalhar para ele, dava festas, 

jogava baralho, tomava cerveja e uma pinguinha: era um homem de 

negócios”. E era assim que Bernardino gostaria de ter sido. 

Dos 15 aos 32 anos, entretanto, viveu como interno do Aimorés 

e teve que se virar com o que tinha ali. “A minha profissão foi porque 

eu precisava ganhar dinheiro. Fazer alguma coisa”. O jeito para ele foi 

aprender o máximo que pôde ali, dentro das grades do asilo, apenas 

para não ver o tempo passar. “Apesar de tudo, eu não joguei meu 

tempo fora. Estudei, aprendi música e a profissão de alfaiate. Mas 

essa não era a vida que eu queria ter vivido”. 

Até os 28 anos, Bernardino ainda tinha esperanças de sair do 

Aimorés, voltar para o sítio deixado pelo pai e começar, ainda que 

meio tardiamente, seu sonho. Nessa época, entretanto, o padrasto 

com quem a mãe se casou depois de viúva, perdeu toda a herança que 
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o pai deixara para os filhos. Bernardino, que ainda vivia como interno, 

sem autonomia de ir e vir, nada pôde fazer. Assistiu de longe o legado 

do pai desmoronar. Conta, ainda com a voz embargada e revoltosa, 

que foi por não conseguir oito dias de licença que terminou de ver a 

vida sonhada ser cancelada. 

Era 1948 quando o padrasto pediu que Bernardino fosse até 

Novo Horizonte, próximo a Borborema, para uma transação. Disse a 

ele que iria trocar os 20 alqueires de terra que ainda sobravam dos 50 

deixados de herança pelo pai do menino por um sítio melhor. 

- Esse é mais perto da cidade, Bernardino. É melhor. Você só 

precisa assinar a papelada autorizando a troca. 

Os outros 30 alqueires de terra já tinham se perdido na mão do pai 

postiço que, para Bernardino, em nada se parecia com o verdadeiro. 

Ainda assim, o homem convenceu Bernardino de que se tratava de 

algo bom. 

Nessa época, o interno que não tinha reações aparentes da doença, 

estando com ela aparentemente controlada, já podia conseguir 

licença de alguns dias para visitar a família ou fazer algo fora do 

Aimorés. Quando saiam, entretanto, eles já iam com a data de volta 

marcada. Caso não retornassem no tempo determinado, a polícia os 

procurava e, se encontrasse, o interno era preso na cadeia do asilo. 

Tinha gente que chegava a passar o resto da vida preso, sem ver o sol, 

para não correr o risco de fugir de novo. Os ex-internos contam que 

nem um só raio sol entrava pelas grades da cadeia. Caso o interno 

voltasse para a internação, mas com um dia ou mais além da volta 

determinada, também ia para a cadeia. Sem margem a justificativas. 

Bernardino pediu a licença. Explicou. Implorou ao prefeito, aos 

guardas, aos enfermeiros do asilo que o deixassem ir, mas conseguiu 

três dias apenas. Não era suficiente para acompanhar a transação 
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inteira. “De Bauru a Novo Horizonte, naquele tempo, levava um dia 

só de viagem”. Dos três dias que conseguiu, sobrou só um para as 

coisas burocráticas. Dois seriam para a ida e a volta. Não dava tempo 

para tudo e o padrasto o convenceu que o melhor a fazer era assinar 

uma procuração autorizando a troca. Sem muita escolha, Bernardino 

o fez. “Ele acabou com tudo. Deu tudo em troca das dívidas dele”. 

Estava terminado aí, em 1948, o sonho de Bernardino de voltar 

para casa e tocar os negócios do pai. Virar um líder como ele. “Foi aí 

que eu decidi ficar por aqui mesmo. O que eu ia fazer lá se não tinha 

mais terra, mais nada? Trabalhar de empregado para os outros? Eu 

não. Decidi seguir como alfaiate”. 

Bernardino e os cinco irmãos, que tinham 50 alqueires de herança 

do pai para cuidar, uns pares de cabeça de gado, frangos, plantações, 

carros de boi e mais um bom dinheiro na poupança acabavam de ficar 

sem os últimos tostões e sem um lugar para onde querer voltar. A  

internação os levou para longe e os deixou presos demais para cuidar 

do que era deles. Bernardino ainda sofre toda essa perda como um 

filho que deixa ir embora toda a vida de esforços do pai. Ao mesmo 

tempo em que coloca a culpa no Aimorés, que lhe negou a alta, culpa 

a si mesmo, com uma tristeza angustiante, por ser leproso. Por essas 

e outras é que ele não titubeia em responder. 

- Do que você menos gostava na vida dentro do Aimorés? 

- Da prisão. Você não tinha liberdade para nada. E a única licença 

que eu precisei, me negaram. Me fizeram perder tudo. 

Ele viveu dos 15 anos 32 anos como interno. Viu o asilo ser 

construído, viu chegar mais e mais internos, assistiu a coisas que não 

queria e outras que quis e, quando saiu, continuou a viver uma vida 

ligada ao Aimorés. Fez tudo isso contrariado, entretanto. E é com a 

contrariedade de tê-la vivida que conta essa história da sua vida. 
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Quando Bernardino e os irmãos chegaram ao Aimorés fazia um 

frio danado e o terreno onde três anos mais tarde seria inaugurado 

o Cassino, tinha acabado de ser queimado para uma limpeza. Era 

noite e a imagem não era das melhores. Bernardino sentiu medo de 

tudo que estava por vir. Dormiu a primeira noite na enfermaria e 

não gostou nada. Nem um pouco. Foi por isso que aceitou logo de 

cara o convite de um casal para que fosse morar com eles em uma 

casa da colônia. 

As casas da colônia ficavam afastadas da movimentação das 

enfermarias e o homem, que também mexia com alfaiataria, 

trabalhava o dia todo. Sua mulher tinha que ficar sozinha e achava 

que era perigoso. Quando eles souberam que uma turma de irmãos 

pequenos acabara de chegar, convidaram Bernardino para viver por 

lá e, assim, cuidar da casa na ausência do marido. 

Mais tarde, esse marido ensinaria a Bernardino o serviço de 

alfaiate e, mais tarde ainda, quando ele veio a falecer, Bernardino 

acabou por casar-se com sua esposa, a viúva. As duas mulheres 

que teve na vida eram viúvas e mais velhas do que ele. Bernardino 

considera que só veio a ganhar com esse convite tão imediato. 
 
 

As instalações da ala doente do Aimorés se dividiam em três 

partes principais: a enfermaria, que era onde ficavam os doentes 

mais graves; os carvilles, que eram pavilhões grandes, com vários 

dependência onde se instalavam de dois a três internos em cada uma 

delas; e mais afastadas as chamadas casas da colônia que, pela falta de 

infra-estrutura do asilo até então, ficavam em meio ao mato, sendo 

consideradas inclusive de área rural. Nessas casas eram instaladas 

famílias que muitas vezes eram internadas inteiras, casais que se 
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formavam ali mesmo pelo asilo ou casais que eram internados juntos. 

As casas eram a opção mais procurada por quem não era internado 

sozinho. Elas sugeriam ao interno que ainda existia um lugar seu. 

Com o seu jeitinho. 

As casas, em sua maioria, tinham quatro ou cinco cômodos 

básicos: sala, cozinha, banheiro e um ou dois quartos. Quem vivia 

por lá, recebia mantimentos mensalmente. Assim, ao invés de comer 

no refeitório gratuito ou no restaurante pago, era possível cozinhar 

a própria comida no próprio fogão. Uma alegria para os ex-internos 

que têm uma opinião bem formada sobre a comida daquela época: 

“era horrível”, nas palavras de seu Bernardino. 

Conforme o asilo foi ficando cheio, começaram a faltar casas e 

a se construir mais e mais delas. Acontecia de os próprios internos 

arcarem com os gastos e a mão de obra das suas moradias. Eles 

ajeitavam tudo por ali mesmo, com um interno pedreiro e outro 

que entendesse um pouquinho de construção. Os materiais 

vinham de fora. 

Com o tempo, passou a ter áreas nobres e áreas ruins dentro do 

asilo. Para quem morava em carvilles, o melhor era ficar em pavilhão 

próximo ao refeitório, que era uma área mais movimentada. Ninguém 

queria ficar afastado do agito. De gente indo pra lá e pra cá. Com as 

casas acontecia a mesma coisa. As áreas mais procuradas eram as 

mais movimentadas e de terreno mais íngreme. Tinham poder de 

escolha os mais endinheirados, de famílias mais nobres. 

As enfermarias eram os piores lugares do asilo. Para onde ninguém 

queria ir. Por ali, ficavam os doentes mais atacados ou as pessoas 

com menores condições financeiras. A  situação das enfermarias era 

as pior possível. Bernardino conta que a sujeira era grande, bem como 

a quantidade de gente. “Eram 30, 40 pessoas para cada enfermaria e 

uma distância de menos de 60 centímetros separava uma cama da 
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outra”. Por tanta sujeira, o local ficava mal cheiroso e, assim, alguns 

pacientes prefeririam ficar na rua, caso fosse permitido. Pela tristeza 

deles, não era. 

Foi também por isso que Bernardino comemorou o convite do 

casal e, sem pensar meia vez, foi morar na casa rural. 
 
 

Durante o pedaço que lhe faltava viver da adolescência, ele 

buscou fazer seu tempo de interno render com trabalho, estudo e 

arte. Em 1938, na inauguração de uma praça em frente ao Cassino, 

Bernardino já tinha aprendido a tocar trombone e participou dos 

atos solenes. Tocou com outros 13 integrantes da “Jazz Band” do 

Aimorés no coreto da nova praça. 

Como garoto que era, comemorava cada inauguração que 

trouxesse mais alegria ao asilo. Viu a garotada trocar o campo 

improvisado na terra por um com gramado e traves de verdade e se 

tornou um bom jogador. Depois, comemorou as aulas de atletismo 

e decidiu aprender um pouco sobre a rotina do atleta. Pisou nas 

cinzas da limpeza do terreno onde mais tarde seria o Cassino e 

acompanhou a ansiedade dos internos por cada nova pilastra que 

era levantada por ali. Por ver tão de perto, se tornou freqüentador 

assíduo a partir da inauguração, em 38. Não perdia um só baile ou 

uma só sessão do cinema, que passou a funcionar no saguão de cima 

do Cassino. Também viu ser levantada a igreja e serem colocadas as 

pedras portuguesas nas ruas e alamedas. Bernardino viu o Aimorés 

crescer, mas não viu a vida que queria crescer com ele. 

“Já pelo nome se nota. A  pessoa não era internada. Era asilada. 

Era tirada da sociedade ao bem da sociedade. Esse é o fato naquele 

tempo”. Por melhores que fossem o cinema, as festas e as aulas 

de trombone, Bernardino nunca viu o Aimorés como um lar. “Eu 
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precisei me adaptar àquela vida. Senão, não estava vivo hoje. Tinha 

morrido de desgosto”. 

Dos maus momentos, conta com um pesar de fazer marejar os 

olhos de quem ouve. E cortar o coração, no sentido mais extremo 

da figura de linguagem. Em toda a história que sai da boca de 

Bernardino há tristeza e pesar. 

“Tinha um senhor negro muito bom, que tinha que tomar 

injeção todo dia. Só que como ele estava com o músculo muito duro 

de tanta injeção, ele não quis tomar naquele dia. Os guardas falaram 

que tinha que tomar, pegaram um pedaço de pau, ameaçaram bater 

nele e o homem virou um bicho. Não aceitou de jeito nenhum. Veio 

mais guarda e ele continuou não aceitando. Rancou de um canivete, 

encostou numa parede lá e mandou eles todos chegarem, mas 

ninguém chegou. Veio a polícia de Bauru. Chamaram pra prender 

ele, e o homem não entregou. Aí  foram atrás do padre Miguel. Padre 

Miguel Currós, um homem bom. Então, o padre foi lá e falou com 

ele. Agradou o homem até que ele aceitou soltar o canivete. Aceitou 

ir com o padre. Que fosse só o padre e ele. A  guarda prometeu que 

ele iria passar três dias na cadeia. Só três dias como lição, mas ele só 

saiu de lá pra morrer. O padre levou com a promessa de soltarem ele, 

mas nunca soltaram. E isso eu assisti, porque foi público” 

A guarda do Aimorés era formada pelos próprios internos, 

assim como tudo o mais que funcionava dentro do asilo. Assim, 

era doente batendo em doente. Punindo doente. Impedindo de 

iguais. Bernardino sempre preferiu ficar de fora de confusões. 

Nunca foi para a prisão. O que via, já lhe deixava com medo o 

suficiente para evitar. 

“Eu vi um homem que tinha sido guarda apanhar de ficar poça de 

sangue no chão. Na pedra. Porque ele era guarda e saiu. Ele arrumou 

uma mulher lá e queria viver com ela, mas, para viver com ela, ele 
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deixou de ser guarda. E os colegas implicaram com ele. Ele passou 

a ser inimigo dos colegas. Eu tava passando e vi eles lá, batendo 

no homem até ficar poça no chão. Bateram muito nele. E dali, eles 

arrastaram ele pelas pedras e levaram pra cadeia. Porque não bastava 

bater, tinha que humilhar, pra todo mundo ver e ficar de lição”. 

Com tudo isso, ele diz que o que tinha de revoltas dentro do 

asilo era pouco considerando o quanto eram ruins as condições dos 

internos. A  repressão e a vigilância eram tão grandes que eles tinham 

medo, entretanto, de se rebelar. Eles só se sentiram mais protegidos 

e determinados quando uma deputada da época, Conceição da Costa 

Neves, abraçou a causa e incentivou que eles exigissem melhores 

condições. Hoje, ela é chamada pelos ex-internos de mãe, com uma 

fascinação de espantar. 

Para Bernardino, entretanto, o pior não era nada disso. Sujeira, 

medo e revolta não eram nada perto de sentir que a internação 

servia apenas para proteger a sociedade. Bernardino tem plena 

convicção de que os remédios e tratamentos usados na época não 

funcionavam. “Não curava ninguém, pelo contrário, matavam de 

tão forte que eram”. No início os remédios eram feitos dentro do 

asilo, pelos internos. “Os enfermeiros só tinham nome de enfermeiro, 

vestiam um jaleco branco e pronto: aplicava injeção. Toda doença 

era salicilato* o remédio usado. O enfermeiro fazia um copão de 

salicilato e pronto. Vitamina não existia. Nunca se falou de vitamina. 

A  maioria morria lá mesmo. Ia ficando fraco até morrer”. O único 

que trazia alguma novidade era o dr. Lauro de Souza Lima. “Ele ia 

para os Estados Unidos e trazia coisas de lá. Mas só ele mesmo”. As 

coisas só passaram a ser diferentes quando as sulfas, descobertas em 

1935, começaram a ser usadas no tratamento da lepra, em 1948. 

Bernardino acredita que a sua irmã mais velha morreu porque 

o corpo não agüentou os tratamentos. Para ele, ninguém morria de 
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lepra. “Não era a doença que matava. Era o tratamento, que atacava 

o fígado, o rim, atacava tudo”. Nessa época, só sobrevivia quem sofria 

de diagnóstico errado ou quem tinha doença menos agressiva, como 

seria o seu caso. Ele conta que muita gente era internada sem ter 

lepra. O pavor da época era tanto que uma simples mancha de pele 

já era considerada doença, como foi com dois dos seus irmãos e, mais 

tarde, inclusive, com a sua mãe. 

Ela não se dispôs a ir com os filhos em 1935. Ficou com o marido 

no sítio e esse é um assunto do qual Bernardino não gosta de falar. 

Resume tudo em uma frase. “Não, ela não tentou ir com a gente”. 

Em 1946, entretanto, ela foi internada por alguns problemas de 

saúde. Não se sabia se era lepra ou não, mas decidiu-se por internar. 

Cinco anos depois ela teve alta e voltou para o sítio. Como o marido 

já tinha acabado com tudo ela passou a trabalhar como empregada 

para os novos donos da fazenda que foi sua. 

Bernardino diz que só sobreviveu porque tinha o corpo forte e 

a doença fraca. Dos cinco irmãos que entraram no Aimorés só ele 

aguentou. É o único que sobrou de toda a sua família. Não ficaram 

sobrinhos, cunhados ou parentes além dele para contar a história. 

Uma das irmãs, a que ele pensa que não tinha a doença, morreu 

de aborto, dentro do asilo.Tinha acabado de se casar com um interno. 

A  outra mudou para o asilo de Cocais, em Margem Grande, porque 

ouvira falar que lá a repressão era mais branda. Bernardino nunca 

mais teve notícias dela. Foi saber, já muito tempo depois, que ela 

estava morta. E o último irmão, que para Bernardino também era são, 

conseguiu alta e morreu de febre tifóide pouco tempo depois de sair 

do asilamento. “Hoje eu sou só eu. Não sobrou ninguém da família”. 

Bernardino não teve filhos. Além de as duas mulheres com quem 

se casou serem mais velhas, ele jura que dentro do asilo era colocado 

remédio para evitar a fertilidade. “Eles controlavam a comida e eu sei 
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que punham remédios pra gente não ter filhos”. Diz que teria sido 

bom ser pai. Hoje evitaria a solidão. “Conforme a gente vai ficando 

velho e sozinho, tudo vai ficando bem ruim”. 
 
 

Quando Bernardino saiu do Aimorés, em 52, já estava casado 

com a primeira esposa. A viúva de seu professor de alfaiataria. 

Eles casaram na igreja do Aimorés, a Nossa Senhora das Dores e 

decidiram juntos que era hora de sair e fazer vida fora dos muros. 

Bernardino já era conhecido não só pelos internos, mas também 

pelos funcionários e até mesmo pelo diretor. Suas mãos pareciam 

treinadas para a costura e bem por isso, ele não teve dificuldades para 

montar a própria casa, em área do centro da cidade, com o dinheiro 

que ganhava costurando até mesmo as roupas do diretor do asilo. A  

casa construída é a mesma onde ele vive até hoje. 

Mesmo depois que saiu, ele continuou costurando para o 

Aimorés. Ia duas vezes por semana pegar as roupas a pedidos dos 

internos e funcionários. “Minha vida sempre foi aqui e lá, tanto 

que tem gente que pensa que eu ainda sou interno”. A primeira 

esposa o ajudava. Aprendeu a costurar e era companheira na hora 

de entregar os pedidos. 

A  única coisa que faz Bernardino falar da profissão com orgulho, 

inclusive, são os alunos que teve e que hoje são alfaiates por profissão. 

Bernardino era tão bom no seu ramo que dentro e fora do Aimorés 

vinha gente pra aprender. Disso, ele se orgulha. “Eu ensinei uma 

profissão para muita gente”. 

Depois que a primeira mulher morreu, ele deixou de costurar por 

alguns meses. Chegou até a mudar de casa. Foi morar em uma pensão 

porque não suportava a solidão da casona sem a alegria da sua viúva. 

Depois de alguns anos, entretanto, aprendeu a lidar com o luto 
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e decidiu que era hora de voltar à vida. Voltou a morar na casa, que 

antes estava alugada, e arrumou uma namorada. Mais uma vez uma 

viúva. Dessa vez, era uma mulher que cuidou dele logo quando foi 

internado no Lauro. Ficaram casados por mais de 30 anos. De tanto 

gostar de viúva, acabou por enviuvar duas vezes. A  segunda mulher 

morreu há oito anos (2004). Dessa última vez, decidiu que era hora 

de ficar sozinho. E assim está até hoje. 
 
 

Bernardino vive sozinho em uma casa grande e cheia de cômodos 

de um bairro bauruense que hoje já tem cara de zona comercial. A  

sala de visitas que recepciona logo que a porta de madeira na entrada 

se abre é vazia. Tem apenas um sofá de três lugares e uma poltrona. 

Sem tapetes, mesa de centro, quadros ou enfeites decorativos. Em 

um dos cantos do grande cômodo ficam guardadas seis cadeiras de 

madeira que, um dia, foram usadas em uma grande mesa de jantar. 

Agora, já sem uso, elas servem apenas para preencher um pouco o 

espaço vazio. A  cortina que cobre a janela de correr, grande como se 

usava à moda antiga, já está com o tecido gasto, deixando aparente 

que tudo na casa de Bernardino está ao aguardo e vontade do tempo. 

No dia da entrevista, ele abre o portão um tanto encabulado. Tem 

glaucoma e certa dificuldade de enxergar e, assim, mesmo com horário 

pré-marcado, fica em dúvida se deve receber um desconhecido em 

plena manhã de sexta-feira santa. 

- Oi, Seu Bernardino! Sou eu, a jornalista que vai entrevistar 

o senhor! 

Ele tenta ser simpático, mas não esconde a insatisfação em dar 

entrevista que demonstrou logo na primeira abordagem, por telefone. 

Naquele dia, sem delongar falou: “Eu não quero falar porque ninguém 

vai querer me ouvir. Pergunta pra outra pessoa”. 
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Aos poucos, entretanto, ele vai se sentindo seguro. Deixa-se se 

convencer de que a sua história interessa. Pelo menos ali, naquela 

entrevista. No fim, já se sabe que por detrás da postura turrona e 

ríspida, Bernardino é um senhor doce. Que amarga o gosto de uma 

vida que não queria viver e a solidão de, aos 93 anos, não ter com 

quem conversar. Com quem exteriorizar a rabugice tão comum – 

e tão ironicamente deliciosa – à sua idade. Assim como não tem 

a quem agradar com balas e doces de gosto típico à casa de avós. 

Bernardino não tem pretensões de esconder o que sente. 

- Você é feliz? 

- Não sou e não fui feliz. Eu sempre penso que a vida pra mim foi 

madrasta, viu? Eu vivi sempre fora do que eu gostaria de ser. 

Mas fala isso como quem já se acostumou à idéia, sem revolta 

na voz. Apenas tristeza. Pura e simples. Fala com calma. Sem 

comoção ou alterações. Bernardino gostaria de ter sido como o pai, 

e dessa ideia nunca vai desistir. Um pai que conhece apenas pelas 

lembranças dos outros e pelo pouco que guardou na memória dos 

seus quatro anos e meio. A  única lembrança realmente sua que tem 

dele, prefere não usar. “Naquele tempo, o pessoal tinha costume de 

tirar foto do morto. É só isso que eu tenho do meu pai: a sua foto 

no caixão”. Por isso, essa lembrança ele esquece. Prefere viver com 

a memória dos outros e com tudo que, nesses 93 anos de vida, ele 

teve tempo de sonhar sobre a vida do pai, que é a mesma que ele 

viveu a sonhar viver. 
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Nessa época, o Aimorés já estava 
se consolidando como uma cidade 
completa. Dentro do asilo, desde a 
prestação de serviços à produção de 
alimentos e objetos eram feitas pelos 
próprios internos. Na década de 40, 
até mesmo uma gráfica e uma rádio 
próprias o Aimorés já possuía. As 
festas no Cassino recém inaugurado 
eram constantes, bem como as sessões 
do cinema que já eram diárias. 

O que marcou a década, entretan- 
to, foi algo muito desejado pelos doen- 
tes. Por volta de 1940, as pesquisas 
médicas dos Estados Unidos descobri- 
ram a sulfa como o primeiro remédio 
realmente eficaz no tratamento da 
lepra. Entretanto, as sulfonas demo- 
raram a chegar para todos os doentes. 
Em 1945, o Dr. Lauro de Souza Lima 
trouxe os primeiros medicamentos 
para o Brasil. Mas só podiam usá-los 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

os pacientes que tivessem dinheiro para 
comprá-lo, já que era um medicamento 
caro e, até, então, não era disponibili- 
zado pelo governo. Essa falta de acesso 
causou diversas revoltas nos asilos, Os 
internos não compreendiam que hou- 
vesse um tratamento que pudesse curá- 
-los, mas que não era universalmente 
disponibilizado. 
É só a partir de 1948 que as sul- 

fonas começam a ser distribuídas pelo 

sistema público de saúde a todos os do- 
entes internos. Em 1949, como marca 
dos progressos científicos, o Asilo Colô- 
nia Aimorés passa a chamar-se Sana- 
tório Aimorés, com a interpretação da 
palavra sanatório como um lugar onde 
se recebe doentes para tratamento. Até 
então, a internação consistia em tirar 
o doente do convívio social. Com a des- 
coberta da sulfa, a função passa a ser 
tratar a doença. 
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“ om, primeiro o nome e a idade, né? Nivaldo Mercúrio, 85 

anos, data de nascimento 11 de junho de 1927, em Itápolis, na 

fazenda. Tinha quatro irmãos, já morreu três, só ficou eu. Entrei 

aqui em 1943”. É assim que começa a entrevista com Nivaldo. Ele 

é quem quer conduzir. Tem na cabeça um roteiro de respostas que 

elaborou depois de tanto ser entrevistado. Falar em Aimorés, sempre 

dá em Nivaldo. Pacientes, médicos, funcionários, visitantes: quem o 

conhece sempre questiona: “Já falou com o Nivaldo? Ele sabe tudo 

daqui”. Assim, ele é o primeiro a ser procurado por pesquisadores, 

curiosos ou jornalistas pretensiosos em conhecer a história. Nivaldo 

já adianta: “Ih, essa história aqui é longa. Vai tempo!”. 

Nivaldo é o interno mais antigo depois do seu Bernardino. A  

diferença é que ele nunca deixou o Aimorés, mesmo quando o asilo 

virou hospital e depois Instituto. Para ele, continua Aimorés. Tanto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 

Memórias do Aimorés // O dono do museu 
 

que vive arrumando confusões com a diretoria atual por tentar deixar 

as coisas como eram. “Essas ruas estão esburacadas, tá precisando 

reformar tudo. A única rua boa é a São Carlos”. Não é nessa que 

Nivaldo mora. Ele vive em uma casinha pequena da avenida Correio 

da Noroeste. No início das entrevistas, antes de arruinar de vez o 

pé, ele até carregava pedras daqui para lá tentando tapar buracos e 

melhorar o que não é mais como antes. Nem nunca vai ser. 

A  história do Aimorés é a história de Nivaldo e ele se desespera 

ao ver partir com o tempo toda a sua identidade. 

Pouco resta da cidade Aimorés. Além do antigo Cassino e da 

Igreja, registrados como patrimônio histórico, o que resta tem sido 

arruinado pelo tempo e pelo homem. “Essa diretoria já demoliu 

40 casas, demoliu um restaurante que tinha ali que era a coisa mais 

linda”. A cada tijolo que cai, Nivaldo se sente mais perto do fim. 

Mais velho. Mais esquecido e ignorado. Talvez seja por isso que 

Nivaldo reaprendeu a falar depois de 30 anos em silêncio: ele precisa 

contar sua história. 

Tantos anos em silêncio fez com que ele observasse cada detalhe 

do mundo a sua volta. Hoje, briga com a memória, que já dá sinais 

de cansaço após 85 anos em ação, e faz força para se lembrar de 

cada data, cada acontecimento importante, cada nome de rua e 

número de casa construída no Aimorés. Nivaldo precisa fazer viva 

essa história para que ao menos seu sofrimento não vire entulho de 

demolição como os prédios onde, um dia, viveram mais de três mil 

leprosos. Quando reaprendeu a falar, Nivaldo se tornou um relator 

oficial da história. 

Se pudesse escolher, era outra história que Nivaldo contaria. Ele 

falaria sobre a vida na fazenda, levando carro de criação, tocando as 

“tropas de animal” para o curral no entardecer, vendendo os doces da 

fábrica e, nos dias de folga, aquele jogo de bocha pela tarde a fio. Foi 
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assim que ele viveu até os 15 anos e era assim que queria continuar 

a viver. Bem como foi com o avô e com o pai. A  família de Nivaldo 

é assim: gerações inteiras feitas da terra, do gado e de uma fábrica 

de doces que ficava na fazenda. Ele deixou tudo isso com um pesar 

que nunca passa. “Lá na fazenda, a gente era unido e tinha bastante 

diversão: campo de bola, campo de bocha. Aquele mundo de criação 

(de animais) que tinha lá era lindo de ver. A gente fazia requeijão, 

doce de leite por lá. Todo sábado tinha o terço, um em cada casa. E a 

gente se unia lá, entre nós mesmo. A  gente vivia bem, com alegria e 

tudo. Só que quando falou que tinha que internar, acabou”. 

A lepra bateu na porteira de Nivaldo quando ele era menino 

de tudo. Sua mãe, Rosalina Denadari, teve lepra quando ele tinha 

entre sete e oito anos. Já fazia um tempo que a família suspeitava da 

doença, mas tentava esconder. “Ela tinha as mãos em garra e o rosto 

já desfigurado”. Rosalina tentava ficar a maior parte do tempo em 

casa para não chamar a atenção da vizinhança, mas não teve jeito. 

Os próprios trabalhadores da fazenda começaram a ficar com medo 

do que se ouvia e chamaram o Departamento de Profilaxia da Lepra. 

Na época, a lepra era a pior maldição que podia cair sob uma família. 

A  mãe foi arrancada de casa. Que se interprete a palavra arrancada 

em seu modo mais visceral. Tanto ela quanto Nivaldo conheceram 

um Aimorés onde não existia nem conforto e nem tratamento eficaz. 

Assim: “Ninguém queria ir. Ficava lá preso, sem poder receber visita 

e sem remédio. Era um sofrimento muito grande”. 

Era um dia comum de meio de semana. Estavam todos na 

fazenda, cada qual com os seus afazeres quando o carro preto do 

Departamento de Profilaxia da Lepra chegou para buscar Rosalina. 

Por longos anos, os carros usados para transportar os doentes não 

se importavam em deixar o momento mais brando, pelo contrário: 

eram viaturas negras, que já se faziam presentes na primeira esquina 
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que viravam. Havia famílias que preferiam levar o interno para o 

confinamento por conta própria para não sofrer a vergonha de ter o 

carro parado em frente de casa, mostrando a todo mundo que ali vivia 

um leproso. Era comum também a própria familiar se envergonhar 

do doente e crer que ele era mesmo uma maldição. 

Na fazenda Gengibre não foi assim. A  família de Nivaldo nunca 

renegou seus doentes. Ao invés de vergonha, sentiram ódio da 

viatura negra. Se não fosse tão perigoso e inútil, teriam impedido 

os agentes de levarem Rosalina. “A polícia já ia junto porque sabia 

que ia ter revolta. Chegou a sair até morte entre quem não queria ser 

internado”. Assim, todos assistiram abafando até o barulho do choro 

o que foi feito com a mãe de Nivaldo. Até ele, na espontaneidade dos 

seus sete, oito anos, agüentou firme, apertando a mão do pai. E não 

foi tarefa fácil. 

Rosalina, os quatro filhos e o marido foram arrancados 

da residência e obrigados a assistir ao doloroso espetáculo. O  

Departamento de Profilaxia da Lepra incendiou a casa da família. 

Queimou com tudo dentro. Não sobrou nada. Nem uma peça a mais 

de roupa além do que usavam no corpo. Nesse momento, a família de 

Nivaldo perdia tudo. Das vestes à matriarca. 

Alguns meses depois, o camburão voltou para buscar Antônia, a 

irmã caçula. A  pequena tinha três anos quando começou a aparecer a 

doença. Ela foi levada para os cuidados da mãe, no Aimorés. Rosalina, 

no entanto, morreu poucos anos após o asilamento, aos 35 anos, e a 

criança foi levada para o asilo Padre Bento, em Guarulhos, que era o 

mais especializado no tratamento de crianças. 

Nivaldo chegou a visitar a mãe, mas foram poucas vezes. 

Insuficientes para cobrir a falta. “Mãe é mãe, né? Como não vai 

sentir?”. O  que lhe restou dela foi o túmulo no cemitério do Aimorés, 

onde está enterrada. Visitá-lo foi a primeira coisa que Nivaldo fez 
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quando foi internado, seis anos depois. Também mandou fazer uma 

placa para presentear a mãe, com os nomes do marido, dos filhos e no 

final duas palavras apenas: “Mãe saudade”. 

Nunca colocou o presente em seu lugar e diz que é por medo 

de que alguém leve embora, roube o cemitério abandonado. Deixa 

pendurado na parede da sala. Em meio à simplicidade que vive, é o 

único objeto “decorativo” que tem. Quando recebe visitas, mostra a 

placa e fala da mãe. Na maior parte do tempo, no entanto, mostra a si 

mesmo e conversa sozinho. As visitas são cada vez mais raras. 

Quando tinha seus 13 anos, Nivaldo começou a ter os sintomas 

da lepra. Como a família já tinha histórico, ninguém teve dúvidas 

quando as primeiras manchas começaram a aparecer. O pai o levou 

em um médico na cidade e o diagnóstico ficou confirmado. Esse 

doutor, por sorte, participava do grupo que não via as razões de um 

asilamento que não curava. Ficou com pena do menino Nivaldo 

e prometeu não chamar o Departamento de Profilaxia da Lepra 

enquanto a doença estivesse em fase inicial. 

Essa fase de esperar o confinamento que, apesar de protelado já 

era certo, durou cerca de dois anos. Aos 15, foi ficando difícil esconder 

os efeitos da doença e o médico deu o veredito: 

- Agora vai ter que internar, Nivaldo. Não tem jeito. 

O pai levou o menino para o Aimorés, onde, já nessa época, a mãe 

descansava em paz. A  primeira tristeza ao chegar foi essa. Já que ia 

internar, tudo o que o menino queria era viver um pouco com a mãe. 

“Não deu tempo. Quando eu cheguei, ela já tava morta”. 

Nivaldo chegou em 23 de março de 1943 e nunca mais saiu. 

Sentiu as dores do tratamento feito com chaulmoogra, viu a igreja 

ser inaugurada e depois esteve na visita de Getúlio Vargas para a 

inauguração do Cassino. Viu gente sair e entrar e a sua alta nunca 
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acontecer. Aprendeu a trabalhar e pegou gosto pelo futebol. Guardou 

na memória as datas de cada grande acontecimento do Aimorés. Se 

calou e reaprendeu a falar. Guardou tudo na cabeça. Viu os tempos 

mudarem, ainda que ninguém tenha lhe avisado ou pedido sua 

opinião sobre as mudanças. Hoje, ainda com certa dificuldade pelos 

30 de mudez, conta tudo, brigando com a sua própria mente para não 

se esquecer de nenhum detalhe. 

“Eu naquela época só peguei o osso. Hoje o pessoal vem aí, 

consulta e vai pra casa. As coisas são boas pra eles. Tem medicamento 

e tudo e sem pagar nada. Na minha época nem isso tinha. Tinha era 

muita violência”. 

Nivaldo foi internado em um Aimorés onde a repressão era o 

tratamento principal e imperava a dúvida. Sofreu, como Bernardino, 

os efeitos de uma política de asilamento que priorizava a “gente sã” 

e, assim, tinha como principal, e porque não dizer único objetivo, 

afastar os leprosos do convívio social. Mas, como menino que era, 

quando chegou Nivaldo também guardou as lembranças do futebol, 

do cinema e dos bailes como algo positivo. Assim, quando o assunto 

pinta o Aimorés de inferno, ele logo relembra um dia de jogo ou 

uma sessão de cinema para que o lugar que há mais de 60 anos tem 

como casa não seja visto como todo ruim. Nivaldo se sente parte do 

Aimorés e, por assim ser, entra em conflito para pontuar o que foi 

bom e ruim na sua realidade de interno. Sempre que faz uma crítica, 

logo emenda um elogio. 

- Você foi feliz aqui, Nivaldo? 

- Feliz eu fui porque o pessoal daqui sempre foi muito bom comigo. 

Só que era muito triste. A  gente vivia como em cativeiro. Eu queria 

ter ficado na fazenda. Mas hoje está bom. As coisas mudaram e a 

gente vive bem. Pode sair e tudo. 
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Esse sentimento quase patriótico vem de uma vida inteira feita do 

lado doente do parlatório. As fases da vida de Nivaldo são divididas 

de acordo com o que se passava no Aimorés. Os seus maiores 

acontecimentos são os mesmos que marcaram a história do asilo. 

Com os anos, Nivaldo se rendeu às imposições e fez da prisão um lar. 

Ele relembra de cada inauguração como se o novo prédio fosse 

entregue exclusivamente para ele. “Em 46, o asilo recebeu visitas 

importantes: veio a deputada Conceição da Costa Neves, o Ulisses 

Guimarães, Manoel da Nóbrega e Tancredo Neves. Os quatro, dois 

deputados estaduais e dois federais. Foi por aí que nós começamos a 

ter as vantagens. Em 49, o Aimorés ganhou a Igreja. É linda a igreja 

daqui. Você viu como é grande? Antes a igrejinha era lá embaixo. 

Você sabe que aqui são 60 alqueires de terra?”. 

E assim, vai ficando claro o porquê de tantas perguntas repetidas: 

“Você já falou com o Nivaldo? Ele sabe tudo daqui”. De fato, Nivaldo 

sabe e não faz cerimônia. “Sei de tudo porque isso aqui foi minha 

vida. Como ia ser diferente?”. 

O que mais gostava de fazer era jogar futebol. Logo nos primeiros 

anos de funcionamento, o Aimorés ganhou um campo de futebol 

melhor do que o de muitos clubes externos. Tinha até iluminação 

para jogos noturnos o que, para a época, era um artigo de muito luxo. 

Nivaldo conta que os asilos faziam campeonatos entre os 

internos. Cada asilo montava sua equipe e, uma vez por ano, elas se 

enfrentavam. 

Para jogar, os internos podiam sair, mas havia toda uma 

preparação. Os jogadores eram levados com a viatura negra do 

Departamento de Profilaxia da Lepra até a estação de trem, onde já 

os aguardava um vagão totalmente lacrado. “Entrava todo mundo 

lá e trancava com cadeado. Ninguém podia sair. A  gente não tinha 
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nem direito de descer do caminhão ou da ambulância para comprar 

uma coisa que tinha vontade de comer. Se tentasse, ia pra prisão. 

Mesmo assim, era muito divertido!”. 

Nos jogos finais, a diretoria e alguns convidados ilustres, 

como políticos e artistas regionais, compareciam. Eles ocupavam 

uma tribuna que, de praxe em todos os asilos, era construída ao 

alto e do lado contrário à arquibancada onde ficavam os internos. 

Na hora de entrarem e saírem, eram escoltados para não correr o 

risco de serem contaminados. No caminho por onde passavam, 

não ficava um só leproso. 

Nessas idas a outros asilos, os internos conheciam outros asilos 

e até conseguiam sentir-se parte de uma sociedade. Podia até 

acontecer de quererem mudar de casa. “`Às vezes, o interno gostava 

de outro asilo e pedia para mudar”. Para Nivaldo, essa opção nunca 

existiu. “Eu não. Minha vida é aqui”. A  maior tristeza dele é que 

o Aimorés nunca chegou à taça. “Aqui a gente jogava meio mal. 

Nunca fomos campeões”. E que ele nunca pôde jogar em outra 

equipe que não fosse essa de leprosos. “Nessa época de menino, eu 

tinha vontade de ser jogador”. 

A outra distração de Nivaldo era o cinema. Ele ia de terça a 

quinta e pagava três cruzeiros por cada sessão. De segunda e sexta as 

sessões eram só para os acamados ou para os que não podiam pagar. 

A sociedade dos asilados não se isolou em nenhum momento do 

capitalismo de fora.Todas as funções do asilo eram desenvolvidas pelos 

internos, que ganhavam para isso. Desde os cargos administrativos, 

como o de prefeito, até aos afazeres da limpeza, cozinha e trabalho 

nas fábricas eram ocupados pelos internos. 

Os serviços prestados ao asilo eram considerados laborterapia, 

que é a prática do trabalho como auxílio no tratamento de certas 

doenças e problemas mentais, ou também empregue em situações de 
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confinamento, como em centros de reabilitação e presídios. No caso 

da lepra, além de o funcionamento dos asilos depender do trabalho 

de cada interno, a laborterapia foi instituída como uma maneira de 

manter os asilados ocupados. 

Cada cargo ganhava mais ou menos, de acordo com a importância 

e poder que tinham. Os ex-internos contam, entretanto, que os 

salários, por serem considerados trabalhos de laborterapia, eram 

simbólicos. Quem definia os cargos mais altos, como o de prefeito, 

polícia, delegado, era o diretor do asilo. Ele o fazia levando em conta 

a amizade que tinha com cada um e a capacidade que cada escolhido 

tinha de reprimir e cumprir ordens. Depois, esses que ocupavam 

cargos de comando distribuíam os demais cargos. 

Nivaldo conta que todo mundo queria trabalhar. A  maior tristeza 

para um interno era ser tirado do trabalho. Isso porque, apesar 

de o asilo garantir as necessidades básicas, todo o mais ficava por 

conta do interno. Havia o assistencialismo, como os dias de cinema 

grátis e as doações feitas pela Sociedade Beneficente, entidade que 

administrava, desde o início, as questões sociais do asilo. Ainda assim, 

tal como era e continua sendo na sociedade “sã”, os que não tinham 

trabalho e dinheiro, ficavam a margem dos demais e havia toda a 

competição e classificação social por status que se vê por aqui fora. A  

sociedade dos leprosos era a cópia asilada da sociedade sã. 

Nivaldo logo se adequou aos papéis sociais e arrumou um 

emprego. Ele nunca chegou a uma cargo de comando, mas, 

mesmo assim, fala com orgulho e sorrisos que conseguiu trabalho 

junto aos dentistas do Aimorés. Ele fazia, com as próprias mãos 

as dentaduras e próteses que os dentistas colocavam na boca dos 

internos. Depois, aprendeu até a obturar dente. Conta dos elogios 

que recebeu quando trabalhava na área e se diz lembrado até hoje 

pelos dentistas e médicos do Lauro. 
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- O Nivaldo sabia cuidar dos dentes. Aprendeu rapidinho. 

Por esse serviço, Nivaldo ganhava 40 cruzeiros. O dinheiro ia 

embora antes mesmo de entrar na carteira. “Pagava 30 cruzeiros no 

restaurante, três cruzeiros do cinema e tinha que pagar sete pra lavar 

a roupa. Não sobrava nada”. Apesar de receberem comida, havia um 

restaurante onde os internos podiam comer algo melhor do que era 

dado. Nessa época, a comida não tinha boa fama. Na verdade, não 

teve boa fama por muito tempo. Assim, havia a opção do restaurante 

pago. É o mesmo restaurante que no início do texto Nivaldo lamenta 

a demolição. Foi ali que ele almoçou e jantou por anos. 

Nivaldo custou a se acostumar com a vida de interno. O trabalho 

era um belo consolo e foi pela certeza de perdê-lo que ele quase 

desistiu de uma fuga. No sistema do asilamento, a fuga era o crime 

mais grave que um interno podia cometer. A  pena eram dias, semanas 

ou até meses na cadeia e a marginalização social. Nivaldo sabia de 

tudo isso, porque já fazia anos que vivia no Aimorés quando decidiu 

ser um criminoso. Ainda assim, não se importou.“É  que lá na fazenda, 

todos queriam me ver”. Fugiu pela primeira e única vez. Tomou um 

trem e foi para a fazenda ficar com a família. 

A  empreitada não durou nada mais do que três meses. Além das 

reações da doença, que não davam trégua e exigiam acompanhamento 

médico - por mais ineficiente que ele fosse – na fazenda da família, 

Nivaldo viveu o preconceito. Garante que a família nunca lhe renegou 

e que problema eram os funcionários do local. “Eles diziam que iam 

denunciar ou pegavam suas coisas e pediam as contas”. Nivaldo 

precisou se convencer de que sua casa agora era mesmo o Aimorés. 

Junto a outros leprosos como ele. De novo se despediu e voltou. 

Quando chegou, precisou enfrentar as consequências do seu ato. 

Ficou alguns dias na cadeia e foi demitido do trabalho junto aos 

dentistas. Passou a carpinteiro do Aimorés. Dura pena para quem 
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se orgulhava do que fazia e já se sentia quase um doutor. A  decisão 

durou um par de anos até que, em 1956, depois de muita conversa e 

de já estar se tornando parte do Aimorés, a diretoria deixou que ele 

retomasse o trabalho. A  alegria, por culpa dessas ingratas peças que o 

destino nos prega e pensa que são engraçadas, durou quase o tempo 

de moldar uma dentadura. Pouco tempo depois da recontratação, 

Nivaldo começou a ter paralisia nas mãos - reações da doença - e 

precisou deixar o trabalho. Agora de vez. 

Nessa época, Nivaldo já não falava. Foi com apenas 21 anos que 

o menino se rendeu ao silêncio. Foram 31 anos sem dizer uma só 

palavra. Há quem diga que foi a doença que paralisou suas cordas 

vocais. Ele mesmo, no entanto, garante que foi de tristeza. 

Nivaldo tinha 21 anos e estava decidido a servir o exército. 

Começou a tentar alta. A partir da década de 40, já havia a 

possibilidade – ainda que remota – de o paciente conseguir sair. 

Era um processo cansativo que durava mais de três anos. Quando 

a doença está controlada, os exames que mostram a presença da 

bactéria da lepra passam a dar negativo e, então, não há mais os riscos 

de contágio. Na primeira fase, o interno se submetia a um exame de 

lepra a cada três meses, no período de um ano. Conseguidos todos os 

negativos nesse período, o paciente passava para a checagem mensal. 

Por dois anos, se submetia a um exame por mês. Eram 24 exames. 

Se um deles desse positivo para a presença da bactéria, era preciso 

começar do zero. Desde a primeira fase. Quando o paciente conseguia 

passar pelos três anos só com resultados negativos, uma comissão de 

médicos de São Paulo era chamada ao asilo para a checagem final. 

Eram feitas biopsias, curetagem nasais e outros exames. Só depois da 

permissão dessa comissão é que o paciente podia sair. Assim sendo, 

dá para contar nas folhas de um trevo da sorte quantos pacientes 

conseguiam a liberdade em dez anos. 
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A  juventude, entretanto, é a fase do acreditar. O jovem, leproso 

ou não, tem aquela certeza de que pode e vai mudar o mundo à volta. 

Nivaldo aos seus 21 anos era assim. Estava na metade do processo 

para a alta, mas tinha a maior das certezas de que conseguiria. E já 

fazia planos para quando o dia chegasse. “Meu sonho era servir o 

exército. Eu tava só esperando a alta chegar para me alistar”. 

Era um dia comum de Aimorés e ele estava jogando futebol, 

como fazia na maior parte do tempo. Uma enfermeira chamou pelo 

seu nome. Os amigos começaram a comentar. A  notícia já tinha se 

espalhado. “Foi a maior tristeza da minha vida”. Todos sabiam o que 

esperava Nivaldo e o quanto esperava. A  notícia veio rápida, como o 

pane que ela trouxe na mente de Nivaldo. 

- Nivaldo, o exame deu positivo. Se acalma, Nivaldo. Minha nossa! 

Chamem o doutor! 

Nivaldo apagou. Diz que foi um derrame, um enfarte ou coisa 

do tipo. Na verdade, não sabe direito. Ficou 14 dias na UTI e só 

sabe que quando acordou já não falava mais. E depois foram trinta 

anos dormindo e acordando no silêncio. Calar foi a forma que 

Nivaldo encontrou para se obrigar a consentir a liberdade negada. 

Depois disso, ele desistiu de cruzar o parlatório e sair pelas grades do 

Aimorés. Aos 21 anos, estava decretado: Nivaldo iria ver a vida passar 

no asilo dos leprosos. E assim foi. 

Aos poucos, ele voltou ao trabalho. Foi voltando a viver. No 

seu silêncio, teve tempo de prestar atenção em cada detalhe do 

que acontecia a sua volta. Tanto que ninguém podia imaginar que 

o menino mudo Nivaldo se tornaria um livro falado das histórias 

do Aimorés. Até como entregador das correspondências internas do 

Lauro ele trabalhou. E foi se fazendo conhecer entre todo o hospital. 

E foi conhecendo todo o hospital em troca. 
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Foi na década de 70 que alguém se atentou de que ainda havia 

som na garganta do menino que já era homem. “Põe ai: “O Nivaldo 

agradece tudo esse trabalho que você fez pra ele, Lurdinha Galiardi. 

Hoje ele fala, ele é feliz. E se hoje ele tá aqui nesse trabalho é porque 

você encaminhou ele pra poder falar”. 

Lurdinha foi a primeira assistente social do Aimorés e teve uma 

grande primeira missão. “Ela que me chamou pra fazer o tratamento 

da voz e me ajudou a falar de novo”. 

Depois que retomou a voz, Nivaldo não parou mais de falar. Tem 

dificuldades para algumas palavras. Fala devagar e para dentro como 

se conversasse consigo mesmo. Mas ele persiste. Cuida dos assuntos 

do Aimorés como um embaixador e, por isso, nos últimos tempos, 

tem se desentendido com a diretoria e com o tempo que, além de 

tudo o mais, agora ainda lhe trouxe a velhice. O Nivaldo de 85 anos 

não é mais o mesmo. 

Quando destrambelhou a falar, mostrou a quem quisesse ouvir 

que os anos em silêncio tinham lhe trazido um aprendizado que só 

vem da observação. Nivaldo sabe da história de traz para o meio e do 

meio para a frente. A  diretoria, então, lhe deu o espaço de embaixador 

que ele ainda acha que tem. Quando o Aimorés virou Lauro, Nivaldo 

virou a sobra do Aimorés. Era chamado para as entrevistas e para 

receber os visitantes e até ganhou o cargo de curador do museu 

do Lauro, que fica dentro do Cassino. Ele era a voz da história de 

internações. Nivaldo ficava com as chaves do Cassino e mostrava 

para os visitantes e interessados. 

Agora, apesar de falante e lúcido, a idade tem lhe trazido dores, 

fragilidade e um tanto de temperamento. Já faz um tempo, perdeu 

a posse das chaves do Cassino e não é mais o anfitrião das visitas. 

Nunca se sabe o que um idoso pode falar em um momento de 

esclerose e uma frase mal falada pode trazer problemas. 
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Faz já alguns meses, ele arruinou o pé. Parece só uma inflamação, 

mas ele reclama de dificuldades para andar e de dores. Decidiu, então, 

morar na geriatria do hospital. Concluiu que tem sido melhor ter 

companhia. “Eu fico muito sozinho por aqui e na madrugada tenho 

tido dor”. Disse também que por lá pode conversar com mais gente, 

contar suas histórias. 

Na medida em que o Aimorés vai embora com o tempo, a vida de 

Nivaldo vai perdendo a identidade. Ele procura assegurá-la: “Volta 

aqui pra gente conversar mais. Ainda tem tanta história. Olha, eu 

sempre gosto de receber visitas”. Trinta anos sem falar deixaram uma 

pilha de desabafos na garganta de Nivaldo. E ele precisa contar, antes 

que o tempo, esse traiçoeiro sem dó, acabe por levá-lo também. 
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lcion chegou da escola por volta das duas da tarde, como todos 

os dias. Deixou os cadernos dentro da casa e correu para o 

pasto apartar os bezerros. Todos os dias era assim. Ao chegar da 

escola, o menino tinha que recolher todo o gado do pasto, levar para 

o curral e depois separar os bezerros das mães para, na manhã do 

outro dia, ter bastante leite para tirar. Naquela tarde, ele montou um 

cavalo dos grandes, muito maior do que ele aos seus 14 anos. Desde 

mais criança, ele já fazia o mesmo trabalho e de tanta experiência 

sabia que naquele dia seria preciso um cavalo grande. “É  que quando 

tinha novilha prenha junto ao gado, era mais difícil para levar. Elas 

se entranhavam no meio do mato e custava para tirar”. 

Alcion saiu pelo pasto com o cavalo maior do que ele, gritando 

“aoa” para o trabalho começar. Ele se preocupava em fazer tudo 

direitinho porque o tio, dono da fazenda, era exigente que só. Ai  de 
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Alcion se voltasse para casa com uma cabeça a menos do que saiu. 

Foi por isso que ele não pensou duas vezes. Quando já estava para 

entardecer, uma das novilhas prenhas se assustou e foi se enfiando no 

meio do matagal. Era cipó espinhoso para todo lado. O menino deu 

às ordens e o cavalo entrou no matagal atrás da bichinha assustada. 

Conseguiu alcançá-la e tocá-la de volta ao rumo, mas o cavalo se 

machucou nos espinhos e ficou preso entre os cipós. Alcion não 

desistiu. “Eu fui acalmando o cavalo, peguei meu facão e comecei a 

cortar tudo em volta, até que tirei o cavalo de lá”. 

Voltaram os três pra casa: a novilha assustada, o cavalo 

machucado e Alcion, que até então parecia estar sem nenhum 

arranhão. O pequeno boiadeiro terminou o trabalho e seguiu para 

casa. Foi só aí que viu os estragos. Entrou pela porta adentro e viu 

que tinha sangue pingando por todo o chão. 

- Tia, faz uma salmoura que o cavalo se machucou. To todo sujo 

do sangue dele. 

A tia, de imediato, atendeu ao pedido. Quando chegou com a 

bacia de água e sal em mãos, viu que algo estava estranho. 

- Alcion! Não é o cavalo que está sangrando. É você, menino! 

Na perna direita do menino, lá quase chegando no pé, tinha 

um corte maior do que o facão e fundo o suficiente para sujar toda 

a casa de sangue. Alcion, entretanto, não sentia nada. Nem uma 

fisgadinha sequer. “Eles já ficaram ressabiados. Cuidaram do corte 

e já marcaram uma consulta com um médico”. 

Era 1945. Alcion vivia na fazenda dos tios, a 18 km de Itápolis, 

interior de São Paulo, há cerca de quatro, cinco anos. Sua mãe foi 

internada com lepra quando ele era bem pequeno. O pai, como era 

de costume naquela época, decidiu que era melhor entregar os cinco 

filhos aos tios e tias que pudessem cuidar. 
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Os irmãos foram logo encaminhados para a casa de um ou outro 

tio. Para Alcion, custou achar um lugar onde pudesse ficar de vez. 

Hoje, até brinca com a demora. “Eu acho que eu era muito feio e por 

isso ninguém me queria”. Ele passou por tios de São Paulo, depois foi 

para Catanduva e, por último, chegou à fazenda do tio exigente. “Eles 

me pegaram e puseram para trabalhar”. 

Por ali, o menino trabalhava dia e noite. “A hora que eu mais 

gostava era a de ir para a escola, porque daí, não tinha que trabalhar”. 

Mas, antes de ir, ele já tinha uma lista de obrigações a cumprir e na 

volta, lá estava mais trabalho de novo. 

Todos os dias, Alcion acordava cedinho para descascar milho 

e depois jogar para os porcos. O tio, para algumas coisas, deixava 

a exigência virar exagero. “Para o porco gordo tem que descascar o 

milho. Para o porco magro, a gente joga milho com casca e tudo e 

ele mesmo descasca, mas meu tio fazia eu descascar para os magros 

também. Eu descascava três balaios de milho todo dia”. Terminado 

tudo isso, ele tomava café e caminhava até a escola. Na volta, tinha 

que apartar os bezerros e depois, já quase à noitinha, tinha que juntar 

esterco para adubar os pés de café. Quando terminava tudo, já era 

hora de comer e dormir, e no movimentado dia do menino, não 

sobrava tempo para brincadeiras. 

É por tudo isso, que para Alcion, a infância veio mais tarde. 

Começou depois dos 14 anos, quando virou interno do Aimorés, em 

1945. Ele e Nivaldo, inclusive foram internados no mesmo dia. 

Os tios ficaram ressabiados quando o menino nada sentiu ao 

cortar a perna e marcaram o médico. Logo de cara, veio o diagnóstico 

e a ordem de internar. No mesmo dia, com um pavor de dar dó, eles 

mandaram avisar o pai de Alcion da notícia, com o pedido de que ele 

viesse para levar o pequeno até o Aimorés o quanto antes. A  mãe fora 

internada lá e o menino ia poder ficar com ela. Mais que depressa, o 
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pai veio da cidade onde vivia, Potirendaba, a 137 km de Itápolis, com 

um pé de bode velho - um veículo Ford, lançado em 1929 - e foi com 

ele mesmo que levou Alcion até Bauru, percorrendo mais 105 km. 

Alcion achou que não iria chegar nunca. “Naquela época, tinha 

que levar três, quatro sacos de carvão para usar como combustível no 

carro. Veio daquele jeito, mas veio!”. O pé de bode chegou. Entregou 

Alcion ao asilo e depois de tanto andar, se aposentou de vez. 

Alcion não se lembrava mais da fisionomia de sua mãe. Os dois 

já não se viam há anos. Mesmo assim ele conta, ainda impressionado, 

que sonhava com uma mulher bonita, que o esperava em uma ponte, 

sem imaginar quem era essa pessoa. Quando chegou ao Aimorés, 

soube logo de cara. “Ela veio me receber e era igualzinha ao sonho. 

Nem podia acreditar”. Para Alcion, esses primeiros anos de interna- 

ção foram como retroceder à infância tirada aos quatro anos de idade, 

ao ser afastado da mãe e doado pelo pai. Foi só depois de moço que 

as grades do asilo passaram a incomodar. Da infância, ele só guarda 

boas lembranças. 

A  vida do menino no asilo era muito diferente do que o que ele 

conheceu antes. A  única grande obrigação que tinha era estudar. Do 

mais, o dia era preenchido com uma lista de brincadeiras que fizeram 

Alcion descobrir, já aos catorze anos, o gostinho que tem a infância. 

“Pra mim que era um moleque, a vida era muito boa. Jogava bola, 

andava de bicicleta, nadava na represa. Fazia tudo o que eu queria. 

Nem no refeitório eu tinha que comer, porque eu podia almoçar na 

casa da minha mãe”. Bernardino e Nivaldo já disseram, ao que Alcion 

confirma: a comida no Aimorés não era nada boa nessa época. Foi só 

a partir da década de 60 que as coisas começaram a melhorar. 

Os internos recebiam almoço e jantar, com o cardápio mais básico 

possível. Arroz, feijão – aguado e sem gosto, como eles relembram – e 

uma carne que, na maioria das vezes, vinha dura. De novo nas palavras 
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deles. Verdura e legumes vinham de vez em quando e sobremesa era 

só fruta e quando tinha. O cardápio só era mais farto e caprichado nas 

datas comemorativas. Páscoa, Natal e Ano Novo eram comemorados 

com boas refeições. Nesses dias, a comida não vinha em marmitas 

nem cada um comia na hora em que quisesse. Todos os internos eram 

convidados a comer juntos, no refeitório, como uma comemoração 

familiar. Na maioria das vezes, a banda de jazz do asilo se apresentava 

e, além do almoço, a data era comemorada com baile e festa. No 

Natal, os internos ganhavam presentes doados pelos municípios da 

região. Brinquedos, roupas, utensílios eram colocados na árvores de 

Natal dos doentes. 

Para Alcion, os primeiros anos de Aimorés foram muito bons. 

A  única coisa que ele não gostava era de tomar as injeções aplicadas 

para o tratamento. Ele conta que doía tanto que ele preferia ficar sem 

tomar. “Minha mãe era enfermeira e então eu mentia que já tinha 

tomado com ela. Todo mundo acreditava e eu ficava sem remédio. Às 

vezes minha mãe descobria a mentira, e eu apanhava. Mas era melhor 

do que tomar”. Ele acha que foi sua sorte. Os remédios usados na 

época eram muito fortes e os internos contam que os efeitos colaterais 

eram piores do que as dores da própria doença. 

Alcion foi para a escola logo quando chegou. É dos momentos 

em sala de aula que ele mais se orgulha. Diz com a boca cheia que foi 

graças aos padres que davam aulas no Aimorés que ele pôde, mesmo 

já grandinho, se alfabetizar, aprender a somar, dividir e raciocinar e 

abrir sua mente da forma que só o estudo permite. Relembra com 

carinho de um monsenhor que foi se professor por vários anos. 

Monsenhor José Luiz de Godoy Kremer: andava com uma capa 

preta que cobria até os pés para esconder suas marcas. Também 

levava algumas ataduras segurando o corpo. Era um homem bom, 

mas não estampava candura. Tão bom que parte dos internos ainda 
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lhe agradecem pelo aprendizado do beabá, das contas de cálculo e 

das noções de mundo. No Aimorés, as crianças internas tinham aulas 

com o monsenhor e com alguns padres. É ponto comum entre os 

ex-alunos a rigidez dos professores, todos eles também concordam, 

no entanto, que foi com essa rigidez que eles impediram que grande 

parte das crianças leprosas se tornassem adultos analfabetos. 

Há quem diga, inclusive, que tinha padre lá dentro que não 

tinha lepra, mas se negava a ir embora vendo quanta criança tinha 

por ensinar. 

No caso do Monsenhor Kremer, a história é que, apesar das 

marcas e ataduras, se é que ele tinha lepra, sarou logo, mas não quis 

ir embora. Italiano, o homem santo trabalhou como capelão durante 

a primeira guerra mundial. Quando a guerra acabou, ele teria 

escolhido vir para o Brasil catequizar índios no Mato Grosso do Sul. 

Depois, caiu no asilo. Há quem diga que ele soube do que se passava 

no Aimorés e decidiu que por ali precisavam dele. Esses mesmos 

juram que a doença dele não era lepra. Já, numa outra versão dos 

fatos, o monsenhor era leproso, mas logo conseguiu alta e, mesmo 

assim, quis ficar. O inegável é que ele veio e se fez lembrança. Alción, 

Gina, Bernardino e Nivaldo: os quatro personagens desse livro que 

entraram ainda crianças no Aimorés lembram do monsenhor com 

carinho e lhe agradecem pelo aprendizado. Quem entrou já adulto, 

relembra missas celebradas por ele ou conselhos sussurrados por 

entre as paredes da igreja. Mesmo quem não o conheceu, ouviu falar 

e reproduz isso tudo que dizem por aí. 

Alcion conta que na aula do monsenhor nem mosca zumbia de 

tão bravo que ele era. E bem por isso, ninguém saia de lá se aprender 

alguma coisa. 

Ao menino, o monsenhor se dirigia como “gigante” e foi depois 

de muito tempo sem entender o porquê do apelido, já que Alcion 
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nem era tão grande e forte assim, que ele foi descobrir a razão. 

- Ô seu vigário, porque o senhor me chama assim? Eu sou forte, 

mas não sou tão grande. 

O monsenhor levou o menino dentro da sacristia, pegou um dicio- 

nário velho, quase caindo aos pedaços, procurou o nome Alcion e leu: 

- Alcion: gigante que viveu no ano 205 antes de Cristo. Entendeu? 

- O senhor é mesmo um homem muito inteligente! 

Alcion terminou os estudos até o ensino médio, mas não quis 

pegar seu diploma porque nele a lepra vinha estampada. “Eu não quis 

um diploma onde estava escrito que eu me formei como interno do 

Asilo Colônia Aimorés”. 

Uma coisa é certa sobre a vida dele, mesmo sem diploma, Alcion 

nunca ficou parado. Sempre encontrou um jeito de se virar. 

Alcion é do tipo que não para nunca. Mesmo quando o corpo 

insiste em parar, ele mantém a mente ativa. Como interno do 

Aimorés, chegou a ter três empregos de uma vez. Costumava ganhar 

até quatro vezes a mais do que os outros internos, porque se esforçava 

igualmente quatro vezes mais. 

Dentro do asilo, funcionava uma rádio própria, com freqüência 

e tudo. Era por ali que os internos eram informados do mundo de 

fora e do de dentro. Mais do de dentro, claro. A  morte de um interno. 

As consultas médicas de outros muitos. Os dias de visita. A  chegada 

das correspondências. Possíveis mudanças nos horários de almoço e 

jantar. Feriados. Festas. Dia de receber o salário e de pagar as contas. 

Mensagens de amor entre namorados. Broncas e avisos da Diretoria. 

Tudo chegava aos internos através da rádio e, por muitos anos, pela 

voz de Alcion. Um de seus trabalhos, e o que ele mais gostava, era o 

de locutor da rádio do Aimorés. 
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Conta cheio de orgulho e sem falsas modéstias, que era o único 

que podia ler as crônicas que um dos monsenhores escrevia. “Esse 

monsenhor tinha uma capacidade enorme para escrever. Escrevia 

crônicas lindas e só aceitava que eu as lesse na rádio. Ele falava que 

os outros não liam direito e eu lia”. De fato, quem conversa com 

Alcion logo percebe que falar não é problema para ele, que fala alto, 

pronuncia bem cada palavra, como se ainda estivesse lendo uma 

crônica do monsenhor ou passando algum recado na rádio. 

Alcion conta que, todo dia, no final da tarde, os dois alto 

faltantes instalados no jardim em frente à Igreja eram ligados e as 

pessoas se reuniam por ali, num entardecer quase poético. “Um 

mandava música para o outro. Fazia declarações. Mandava recados 

e a gente da rádio ganhava dinheiro com isso, porque tinha que 

pagar”. Às 18h, era hora da ave-maria e todos os católicos deixavam 

seus afazeres para rezar. Sempre que morria alguém, a rádio soltava 

a marcha fúnebre, em um recado bem claro. E ,  nos dias de festa, 

era música sem parar. Vicente Celestino, Carmem Miranda, Nelson 

Gonçalves, Isaura Garcia, Moreira da Silva, Francisco Alves eram 

alguns dos nomes mais tocados na época. O Aimorés parava para 

ouvir quando a rádio tocava “A deusa da minha rua”, “O que é que a 

baiana tem” ou “Normalista”. Até concurso de calouros chegaram a 

fazer para descobrir os talentos cantantes do asilo. 

Alcion se orgulha. “Nossa rádio tinha 1 Kw de frequência, com 

programação certa. As outras rádios da cidade chegavam até a 

reclamar que a nossa freqüência atrapalhava a deles”. 

“A deusa da minha rua 
Tem os olhos onde a lua 
Costuma se embriagar 
Nos seus olhos eu suponho 
Que o sol, num dourado sonho 
Vai claridade buscar” 

Nelson Gonçalves 
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Etelvin! 
O que é, Morengueira? 
Acertei no milhar 
Ganhei quinhentos contos, não vou mais trabalhar 
Você dê toda roupa velha aos pobres 
E a mobília podemos quebrar 

Moreira da Silva 
 
 

Além de locutor, quando era interno Alcion trabalhou na gráfica 

do Aimorés. Lá, onde só trabalhavam os leprosos, eram feitas as 

impressões do hospital inteiro. Ele conta que eram dois os três 

funcionários para todo o trabalho. Eles usavam uma impressora 

manual bem antiga, do tipo Minerva, que imprimia 600 unidades por 

hora. “No final do ano era duro porque a gente imprimia mais de 500 

mil folhetos para o hospital distribuir com os votos de boas festas”. 

Entre os dois empregos, Alcion ainda arrumava tempo para um 

terceiro trabalho. Nas horas vagas, ele ia com um caminhãozinho 

velho buscar algumas visitas e nos finais de semana, ele “ganhava 

dinheiro que nem água” com jogos de tômbola, que era uma espécie 

de jogo de azar parecido com bingo. 

No Aimorés, era preciso estar ocupado. Assim como Alcion se 

ocupava trabalhando, muitos internos se ocupavam com jogos e 

outras diversões. 
 
 

No asilo havia bares e mercearias, mas a ordem era a de não 

deixar passar bebidas alcoólicas. Para burlar a regra, os internos 

encontravam jeitos que chegam a ser engraçados. Até dentro 

de melancias eles escondiam as garrafas de pinga. Cortavam a 

fruta ao meio e camuflavam a garrafa dentro. Entre cobertores e 

outras encomendas que vinham de fora, eles não se cansavam de 
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tentar enfiar nem que fosse uma dose. As encomendas eram todas 

fiscalizadas antes de entrarem no Aimorés, mas os mais necessitados 

davam um jeitinho para tudo. 

Há uma história que até hoje corre as ruas esburacadas do antigo 

asilo sobre a incrível façanha de um interno. No fundo da casa dele, 

estava sempre cheio de homens. Era gargalhada pra cá. Gritaria pra 

lá. Todo mundo se intrigava em saber o que haveria de tão alegre 

naquele quintal. Anos depois, quando já não havia mais proibições 

entre as grades do asilo, os freqüentadores revelaram. 

O dono da casa tinha problemas de coração e foi recomendado por 

um médico que ele colocasse azeite extra-virgem na comida. Todos 

os dias. Foi liberado pelos guardas a entradas de caixas e mais caixas 

do óleo que a família do interno mandava todo mês. Quem poderia 

imaginar que o homem iria escolher cuidar do coração com o álcool 

e não com o azeite? Nas latas que entravam com total permissão o 

remédio era pura e forte pinga. 

Como essa, há outras muitas histórias. Tem quem se dava mal. 

Quando um interno era pego com bebida, ficava dias, meses e até 

anos na cadeia. Há, porém, quem nunca foi descoberto, como o 

homem do azeite. 
 
 

Por muitos anos, Alcion viveu tranqüilo a vida de Aimorés. Ele 

se acostumou à rotina do hospital fazendo parte dela e se mantendo 

sempre ocupado. Diz que se entregou de vez aos muitos trabalhos 

depois que a mãe morreu. Eles viveram juntos no asilo por apenas 

quatro anos. O suficiente para ele se acostumar com a presença dela, 

que deixava o asilo com mais cara de lar. Quando ela morreu, Alcion 

já tinha 18 anos. Se enfiou no trabalho, nos namoros e foi por aí que 

ele começou os jogos de tombola. Fala que, por um tempo, ficou meio 
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“perdido na vida”. “Sem mãe, a gente descamba um pouco, né?” 

Não demorou muito para Alcion se encontrar. Como também 

não demorou para ele se cansar da vida de asilo e começar suas fugas. 

Quando já tinha seus 20 anos, decidiu empreender a primeira de 

muitas escapadas. Alcion saia, passava um tempo fora, mas sempre 

acabava voltando, ou por precisar de tratamento médico ou por não 

ter outras opções mesmo. Ele conta que a cada fuga ganhava uma 

semana na cadeia do asilo. 

Uma das vezes, foi parar em São Paulo. Passou quase três meses 

lá, se virando aqui e ali para tentar a vida. Alcion nunca teve medo 

de tentar algo novo. De aprender. Foi nessa época que conheceu a 

deputada Conceição da Costa Neves, que ficou conhecida entre os 

internos por defender a causa dos leprosos, e se filiou a ela. Alcion 

trabalhou em suas campanhas por bons anos. 

Na década de 50, depois de muitas idas e vindas,fugas, passadinhas 

pela cadeia, ele voltou para o Aimorés e decidiu sossegar um pouco. 

Arrumou uma namorada interna, que trabalhava na biblioteca de lá, 

se casou com ela e não demorou a vir a primeira filha. Junto com ela, 

um dos maiores sofrimentos que enfrentou. 
 
 

Em 1949, o governo federal estabeleceu que quando uma interna 

tivesse um bebê, ele deveria ser tirado de seu convívio antes mesmo 

do primeiro choro. A  mãe podia escolher. Ou entregava o bebê para 

alguém de saúde na família ou, quando não tinha ninguém que 

pudesse cuidar, ele era levado para a creche Água Branca e depois 

para o Asilo Santa Teresinha. A creche era um grande casarão em 

São Paulo onde ficavam alojados os recém-nascidos e crianças de até 

um ou dois anos. Depois disso, eles iam para o Asilo Santa Teresinha, 

na cidade de Carapicuíba, 20 km de São Paulo. Nesses dois lugares, 
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as crianças eram educadas, alimentadas e criadas longe do convívio 

familiar que, para a época, representava perigo. 

Na década de 40, o governo do estado de Paulo, sob as orientações 

do Departamento de Profilaxia da Lepra (DPL),  passou a produzir 

filmes de divulgação do modelo de internação compulsória. Em um 

desses vídeos, a propaganda é sobre “a segurança e proteção” dadas 

aos filhos de internos ao separá-los das mães. 

As imagens em preto e branco mostram milhares de crianças do 

Santa Teresinha correndo de um lado para outro, usando o mesmo 

uniforme e com total organização. Ao fundo o narrador fala: “Quem 

poderia dizer ou acreditar que essas firmes e fortes crianças são 

filhos de hanseníanos?”. Nesse momento, as crianças são colocadas 

enfileiras e levantam os braços, mostram as mãos, as pernas, pulam 

e, depois voltam a correr. Depois, o filme passa a mostrar os bebês da 

creche Água Branca. As imagens mostram os pequenos chorando, a 

câmera foca-se nos rostinho que, de fato, eram perfeitos e em cenas 

em que ele aparecem dormindo. Na voz do narrador, as palavras: 

“As crianças não são doentes. Livres do contato, poderão crescer 

sem o estigma do mal que aflige grande parte da humanidade”. O 

filme é curto. Pouco mais de quatro minutos. 

Muitas dessas crianças perdiam por toda a vida o contato com 

os pais e a família. O DPL  não permitia qualquer visita entre pais 

doentes e crianças sadias. Hoje, a entidade Morhan (Movimento 

de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase), que há 

30 anos desenvolve atividades voltadas à proteção dos leprosos 

e prevenção da lepra, busca reintegrar esses filhos através 

do Programa de Identificação de Familiares Separados pelo 

Isolamento Compulsório, que, por meio da história e de dados, 

busca encontrar os filhos ou pais desaparecidos. A entidade 

reivindica também indenização do governo para os ex-internos ou 
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filhos de ex-internos que viveram essa situação. 

 
 

Alcion e a esposa conseguiram que uma amiga ficasse com a 

filha, para alívio dos três. Assim, precisaram ficar longe da criança 

por apenas um ano. Pouco antes de 62, quando veio a liberdade 

formalizada pelo governo, Alcion e a mulher conseguiram alta e 

buscaram a filha de volta. Foram morar os três em Lins. Foi aí que 

ele começou a trabalhar no Dispensário da Lepra em Bauru, que 

era onde se fazia a triagem e os exames de confirmação da doença 

em pacientes de Bauru e região. Ele, que nunca soube nada sobre o 

trabalho de enfermeiro, sobre as agulhas e os procedimentos de um 

exame de sangue, teve muita coisa a aprender. E aprendeu. Depois, 

trabalhou no ofício até se aposentar. Cada grande cidade tinha o 

seu Dispensário. 

A  estadia deles em Lins não durou muito. Alcion se acostumou 

à vida bauruense. Com pouco tempo por lá, pediu transferência 

e veio pra Bauru com a filha e a esposa. Ele trabalhava no 

Dispensário daqui e ela cuidava da casa, que eles alugaram. Fora 

das dependências do Aimorés. 

Tudo foi bem, até Alcion se envolver demais com a política. 

Desde suas idas a São Paulo, quando fugia do asilo, ele se envolveu 

com a causa da deputada Conceição. Em Bauru, passou a ser cabo 

eleitoral dela, comprando briga com muita gente que era contrária. 

Um vereador da cidade se irritou com a campanha de Alcion e os 

dois travaram um briga grande. Era insulto pra cá, ofensa pra lá, e a 

família de Alcion no meio de toda a confusão. “Quando foi um dia, 

ele me ameaçou de morte na frente da minha esposa. Ela não podia 

ficar nervosa porque tinha problemas de saúde”. Durante a noite, a 

mulher passou mal pelo nervoso que teve no dia. 
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Alcion correu para chamar ajuda com a lambreta recém comprada, 

mas não conseguiu chegar a tempo. Mal completava trinta anos e 

enfrentou a viuvez. De novo, se separou da filha. Dessa vez, com 

um distanciamento definitivo. Sozinho, ele achou melhor entregar 

a criança para um casal de tios, que tinham mais estrutura para criá- 

la. A  menina passou a vida por lá. Hoje eles têm contato, mas ela 

quase não aparece entre as fotos dos quatro filhos que Alcion teve 

com a segunda esposa e que são a decoração principal da casa onde 

hoje ele vive com ela. 

Alcion enterrou a esposa, entregou a filha e continuou a vida com 

o trabalho no Dispensário. Namorador como só ele, não demorou 

muito para se engraçar com outra mulher. Três anos depois da morte 

da primeira esposa, ele estava preparando o casamento com a Gina. 

Mal imaginava que o aguardavam uma família de quatro filhos e um 

acidente que lhe dificultou um tanto a vida. 
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Em setembro de 1951, após muitas 
reivindicações dos internos e da Cai- 
xa, é inaugurada a igreja Nossa Se- 
nhora das Dores. Ao lado do Cassino 
e à frente do coreto, deixando completo 
o cenário da praça principal do asilo, 
onde os internos se reuniam para con- 
versar aos finais de tarde. Os internos 
tinham autonomia para cultuar a re- 
ligião que quisessem. Há registros de 
que no Aimorés funcionou um centro 
espírita e realizava-se cultos de outras 

religiões. Devido a forte influência do 
catolicismo, inclusive nos estudos ofe- 
recidos dentro do Aimorés pela igre- 
ja, a maior parte dos internos eram 
católicos. A inauguração da igreja foi 
comemorada por eles que, além de mis- 
sas semanais, realizavam ali diversas 
celebrações de casamentos. 

Na década de 50, devido à des- 
coberta da sulfa, os internos começa- 
ram a ter abrandadas as dificuldades 
para conseguir altas e dias de visita 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

aos familiares fora do asilo. Da mes- 
ma forma, começam a receber visitas 
com mais freqüência e com mais faci- 
lidades. Ainda continuou a vigorar, 
entretanto, o parlatório. No Aimorés, 
era um imenso barracão, com bancos 
de cada lado e um balcão de mármo- 
re separando a ala dos doentes da ala 
dos sãos. As visitas eram vigiadas por 
funcionários e pela guarda do asilo. 
Os pacientes não podiam tocar um 
visitante. Ao lado do barracão, havia 

uma pequena sala de exame por onde 
os visitantes tinham que passar para 
uma checagem antes de verem seus pa- 
rentes. Por ali também eram entregues 
as encomendas que vinham de fora. 
Tudo que entrava ou saía do Aimorés 
passava por rígida triagem. 

Na década de 50, entretanto, essas 
condições começaram a se afrouxar, em 
um processo lento. 
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* Antes de começar, há de se dizer que o nome dela é Katsuko Kuada. 
Gina é o apelido carinhoso que o marido Alcion lhe deu e que aqui, também 
para demonstrar carinho e proximidade, faz-se questão de reproduzir. 
 

ina é uma mulher de palavras e gestos calmos. De origem 

japonesa, ela é a materialização de todo o bom imaginário 

que se tem sobre a cultura oriental: sempre tem boas palavras de 

consolo que, na maior parte das vezes, indicam a tranquilidade e a 

perseverança como receitas da boa vida. Preza pelos bons hábitos 

de saúde. Conserva plantas, frutas e ervas no quintal de casa e é toda 

espiritualista. Quando fala, escolhe com paciência cada termo que 

usa e, de tão concentrada no que está a dizer, fecha os olhos entre 

uma frase e outra e movimenta o corpo para trás e para frente, como 

se estivesse a meditar sobre as próprias certezas. 

Mas nem sempre foi tudo tranqüilo como aparenta.Há anos ela faz 
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tratamento para controlar distúrbios emocionais. Diz que costumava 

ter constantes ataques de nervosismo e que é um pessoa de essência 

triste. Gina guarda dentro de toda a serenidade aparente uma história 

pela qual nem mesmo o mais sábio samurai passaria sem se abalar. Ao 

menos um fio de cabelo do mestre japonês sairia esbranquiçado ao 

reproduzir as lutas dessa guerreira, que só é pequena na altura. 

Gina não recorda o nome dos irmãos mais novos, mas guardou 

como troféu uma foto deles que ganhou ao se despedir da mãe, há 

mais de 50 anos. Ela não sabe quantos sobrinhos tem, o quanto sua 

família cresceu ou com qual idade os seus pais morreram. Desde que 

foi internada no Aimorés, perdeu de vista tudo o que viveu antes. 

Aos 12 anos, foi deixada pela família por lá. Enquanto um irmão 

a trazia de Lins, cidade onde nasceu e viveu até então, para Bauru, 

a família arrumava a mudança para partir sem deixar endereços. 

Alguns anos antes, já haviam deixado no mesmo asilo uma das irmãs 

mais velhas de Gina. Quando tiveram que a deixar pelo mesmo 

motivo, decidiram sumir do mundo das duas para tentar esquecer a 

vergonha dobrada. Como era vergonhoso para uma família da época 

admitir um leproso! 

A  irmã foi internada quando Gina nasceu, em 1939. Doze anos 

depois, foi a vez dela. Pôde conhecer a irmã de quem, até ali, só 

ouvira boatos. “Meus pais não falavam dela pra ninguém. Tinham 

vergonha”. Em contrapartida, perdeu todo o resto da família. 

Ela descobriu a lepra alguns anos antes da internação. Pensa que 

foi aos oito, nove anos, mas não tem certeza. Só sabe que teve uma 

catapora que foi arruinando e terminou em lepra, na sua versão. 

Sua família era muito pobre. Os pais vieram do Japão na década 

de 20 para tentar a vida, mas sem conhecer direito o idioma e a 

terra tropical, viram dificultada a ideia de prosperidade. Mais ainda 

quando a família foi crescendo. Tiveram 11 filhos, mas a maioria 
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morreu pequeno. Quando um filho ficava doente, o jeito era tentar 

tratar em casa. Assim foi com seus irmãos e assim foi, por muitos 

anos, com a Gina. 

Ela viveu em casa as primeiras e mais dolorosas reações da lepra: 

das físicas às morais. A  família vivia em uma casinha pequena que 

dividia um muro com uma escola. Por ali, os pais brigaram para 

conseguir matricular Gina e a irmã pequena. Como não tinham 

água encanada, também conseguiram, depois de muita conversa 

com as professoras, autorização para lavar roupas nos tanques da 

escola. Quando a notícia da lepra de Gina se espalhou, as duas 

crianças foram expulsas, a família foi proibida de lavar roupa no 

local e a escola ficou um dia todo sendo higienizada. Ela lembra 

que, por causa disso, os pais decidiram se mudar dali para longe. 

Foram viver numa área rural, em uma casinha de pau a pique, onde 

ninguém sabia da doença. 

Gina ficava sozinha a maior parte do tempo. Lembra que era 

a única a dormir separada. “Eles tinham o costume de fazer uma 

cama grande, de um só estrado para todo mundo dormir junto. 

Eu não podia. Tinha minha caminha separada. No pé da cama 

deles”. Lamenta das vezes que sentiu vontade de pegar o sobrinho 

bebê no colo e não pôde, mas entende. “Eles tinham medo de 

o bebê ficar doente também”. Ela tinha febre, dores, feridas e 

queimaduras pelo corpo e, na maior parte do tempo, sentia muita 

dificuldade para comer. Essas são as maiores lembranças que tem 

desse período de infância. 

A  família era muito fechada. Quase sem comunicação e sem calor. 

Assim, Gina demorou para entender o que tinha. Para compreender 

o que viveu. Via os dias passarem dessa forma dolorida, sem, no 

entanto, reclamar ou questionar. Sem dividir as dores. 

Ela não sabe dizer exatamente por quanto tempo viveu com a 
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lepra em casa, só recorda que foi um tempo suficiente para que as 

reações ficassem insuportáveis. Os pais só procuraram um médico 

quando não havia mais nada a se fazer. “Eles não tinham condições de 

me levar no médico. Eu tenho na ideia que eles chegaram a comprar 

alguns remédios pra eu tomar em casa. Mas quando as reações mais 

fortes vinham, a pele ficava queimada. Eu cheguei até morena no 

asilo de tanta reação que me dava”. O médico que eles a levaram, 

em Rancharia, nem precisou olhar muito para pedir a internação 

emergencial. Decidiram levá-la para o Aimorés, com a irmã que, até 

então, Gina só suspeitava, mas não tinha certeza que existia. 

Arrumando as malas, a mãe deu dicas do encontro. Colocava 

roupas e tecidos a mais, com a indicação de que Gina presenteasse 

alguém de quem mais gostasse no asilo. Quando a menina chegou, 

entendeu que todos os presentes eram para a irmã que a mãe já 

não via há 10 anos. 

Um dos irmãos ficou responsável por levá-la até Bauru. Pegaram 

um trem e ele foi claro nas recomendações. 

- Não fale para ninguém que é minha irmã, está bem? 

A época era de vergonha para a família de um leproso. Ele a 

deixou na rua do Dispensário da Lepra, local em Bauru onde se 

faziam exames e a triagem para o asilo Aimorés, e ficou olhando de 

longe ela entrar, para que ninguém o visse. 

Voltou para a casa da família, que já esperava com a mudança 

pronta. Foram embora sem deixar endereços e sem nunca voltar. 

Gina também nunca os procurou. Para ela, o recado foi claro. “Se 

eles me abandonaram e fugiram, é porque não queriam mais contato 

comigo”. Aos 12 anos, precisou aprender a recomeçar. Encontrando 

maneiras – que nunca são indolores – de esquecer e seguir. Foi logo 

por aí que começaram as crises nervosas e a depressão que, até hoje, 
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ela precisa controlar com remédios. Conhecendo assim, fica mais 

fácil acreditar quando ela diz que por trás da aparência calma existe 

uma Gina à flor da pele. 

Gina, então, chegou ao Aimorés aos 12 anos, reencontrou a 

irmã e iniciou uma nova vida. No começo – e ainda por muitos 

anos – foi difícil. 

Vez que outra, ela conta que se recolhia em um cantinho do 

carville onde morava, sentava em uma mureta de onde se enxergava a 

mata verde que isolava o Aimorés e chorava. Chorava sem parar por 

horas a fio. No começo, a irmã se aproximava, dizia uma coisa ou outra 

para tentar conter o choro, depois começaram a vir algumas amigas e 

até quem não conhecia se aproximava e tentava acalmar ou entender 

as crises da menina. Após meses de crises repetidas, sem resposta ou 

melhora alguma por parte dela, todos decidiram por entender que 

a Gina era assim mesmo. A partir daí, ela já podia chorar em paz. 

Seguiu chorando por anos e anos, no seu silêncio. 

Gina era uma menina tão quieta que, mesmo depois de meses mo- 

rando no asilo, algumas pessoas questionavam ou já julgavam de vez. 

- Ela é muda, coitadinha! 

Gina não era muda. Ela estava apenas tentando digerir as dores 

que sentia, o abandono da família e a vida do lado doente do parlatório. 

No asilo, Gina estudou até a quinta-série nas aulas ministrada 

pelos padres, assim como Alcion. Pouco tempo estudando, no 

entanto, e ela conseguiu um trabalho na biblioteca. Já em 1935, dois 

anos depois da inauguração do asilo, a biblioteca contava com mais 

de 700 volumes de livros doados pelos municípios da região e pelo 

governo estadual. Com o tempo, o número só aumentou. Hoje, a 

biblioteca do Lauro de Souza Lima mudou um pouco o enfoque. 

Não guarda mais obras de literatura geral, mas é referência em 
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obras médicas e de dermatologias. 

Depois que começou a trabalhar na biblioteca, Gina decidiu 

deixar os estudos por ali porque o trabalho garantia suas idas ao 

cinema e um grupo animado de amigos. Ela deixou a escola, mas 

não abandonou as leituras. “Eu amava ler. Lia tudo o que tinha na 

biblioteca”. Com o pessoal do trabalho, fez amizade, mas sempre 

foi a quietinha da turma. Ia aos bailes, mas não dançava. Gostava 

de jogar peteca e vôlei, mas sempre foi do tipo que pensava nas 

jogadas em silêncio. 

Era uma menina quieta. Teve poucos paqueras e um namorado 

de quem ainda se lembra. Determinada, ela não pensou meia vez 

quando ele cobrou que ela mudasse de cidade para viver com ele. “Eu 

tinha meu trabalho aqui, minha vida, larguei dele e pronto”. 

Gina se tornou adolescente e maior de idade dentro do Aimorés. 

Relembra com carinho que a irmã foi acolhedora. Fazia de tudo 

para que a menina se sentisse em casa. Quando Gina chegou, no 

entanto, ela já estava com seus vinte e poucos anos e com a doença 

um tanto atacada e os cuidados tiveram que se inverter. Gina cuidou 

da irmã o tanto quanto foi preciso. “Ela chegou a ter metade dos 

pés cortados. Era triste”. 

Na década de 60, tão logo a irmã morreu, ela decidiu que era 

hora de sair. Estava com seus 25 anos na época e já fazia alguns anos 

que tinha conseguido a alta, mas ficava por ali. “Eu não tinha para 

onde ir”. As tais crises nervosas, no entanto, começaram a ficar mais 

sérias e ela começou a se preocupar. “Me deu problemas de nervoso, 

fechava as mãos, me dava falta de ar, ficava nervosa. Daí sai, consegui 

um serviço e com o tempo fui ficando boa”. Ela alugou um quartinho 

próximo ao trabalho e saiu para o mundo além das grades. 

Gina começou a trabalhar no Dispensário de Lepra, junto com 
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Alcion. Ele ainda era casado, então a história dos dois começou com 

uma amizade. Só depois que Alcion ficou viúvo a relação amistosa de 

trabalho passou para amor. 

O amor entre os dois foi rápido. Começaram a namorar em maio 

de 1964 e em setembro já estavam casados. 
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Gina e Alcion Malvezzi 
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Gina e o Alcion são daquele tipo de casal que a geração 

contemporânea insiste – e até chega a jurar – que não existe mais. 

Todos os dias, sem reclamar, Gina ajuda Alcion a levantar da cama, 

a se vestir e, depois de escolhido o local onde ele vai querer passar 

aquela manhã, ela o acomoda, busca o café, o jornal do dia e suas 

revistinhas de Sudoku, um jogo de lógica. 

É assim desde que Alcion passou a ter dificuldades para caminhar: 

parte delas pelo acidente de moto que sofreu apenas um ano depois 

de casado, há 46 anos, e outra parte pela úlcera que teve no pé: 

seqüelas da lepra. Na época, Alcion tinha 34 anos. 

Todos os dias, ele agradece à Gina, a Deus e aos anjos pela 

companheira que tem. “Ela é uma mulher maravilhosa”. E,  além de 

agradecer, do seu jeito, ele também cuida dela. Indica livros e mais 
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livros para ela ler, no ritmo de um lê primeiro e depois passa para 

o outro. A tranqüiliza sempre que se faz preciso e não se cansa de 

dizer que a ama. E elogiá-la, todo o tempo e para quem queira ouvir. 

Alcion é mais falador. Não tem timidez em dizer o que sente. 

- Sem essa mulher eu não sirvo nem para amarrar meu sapato. Ela 

é tudo na minha vida. Um ser humano maravilhoso. 

Gina, sempre mais reservada, não é de muita fala, mas olha 

para o marido com toda a graça de quem se sente mesmo amada 

e retribuiu abrindo um sorriso fino, mas que transborda emoção. 

Ela também dá um jeitinho de lhe alisar as costas ou pegar as mãos 

sempre que vem perto de onde ele está. Ao que ele retribuiu com 

abraços e mais carinhos. 

Em 47 anos de casamento, os dois dão aulas de companheirismo. 

Levam uma via a dois, na forma mais conjunta da expressão. 

Sempre dando um jeitinho aqui e ali de fazer maior a felicidade do 

outro. Foi por aí que, depois de já terem o primeiro filho, e de não 

conseguirem mais engravidar do segundo, Alcion abraçou a ideia de 

adotar. Foi por aí que ela topou morar no Parque Santa Teresinha 

quando ainda não tinha nem eletricidade no local. E é por aí que 

hoje ele respeita que ela não queira reformar a casa, para manter as 

coisas como sempre foram. Os dois são assim: um pelo outro. 
 
 

O Parque Santa Teresinha fica ao lado do Lauro de Souza 

Lima. Uma só avenida divide os dois. Quem formou o bairro foram 

familiares de internos, que deixavam seus doentes no Aimorés e 

acabavam ficando por ali para estar perto, e ex-internos, que após a 

liberdade, em 62, não tinham para onde ir e acabavam ficando por 

ali mesmo. Pela Prefeitura Municipal, a fundação do bairro consta 

no ano de 1964, mas os ex-internos garantem que antes disso já 
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havia famílias por ali. 

A maior parte do bairro ainda é irregular. Os ex-internos e fa- 

miliares foram ocupando os lotes, montando casas e barracos, cons- 

truindo sem autorização. Ultimamente, a prefeitura está com um 

projeto de regularização em andamento. As partes que ainda não 

estão regulares, entretanto, carecem de infra-estrutura como ruas as- 

faltadas. Hoje, há eletricidade e rede de esgoto por todo o bairro, mas 

levou tempo para ser assim. Na década de 60, quando Alcion e Gina 

se mudaram para lá, não havia nada: nem mesmo água encanada. 

As linhas de ônibus demoraram a chegar por ali. Foi só na 

década de 80 que começou a ter transporte direto para o bairro e 

também para o Lauro. Hoje, diversas linhas fazem o trajeto. O que é 

necessário, já que no bairro há poucos estabelecimentos comerciais: 

um mercadinho pequeno e de preços lá em cima, uma distribuidora 

de água, alguns bares, e só. 

Em Bauru, o Parque ainda é conhecido como a “Vila dos 

Leprosos”. Alguns usam de entonação pejorativa para classificar. 

Outros o fazem para, de fato, descrever uma realidade. A maior 

parte da população do Parque Santa Teresinha ainda é formada por 

filhos, netos, parentes de ex-internos e por alguns dos ex-internos, 

como Alcion e Gina e Alice, que vem mais adiante. 
 
 

Logo no primeiro ano de casada, Gina precisou mostrar ao que 

veio. Ela estava grávida do primeiro filho e o casal esperava contando 

os dias o nascimento do pequeno André. Os dois trabalhavam 

juntos no Dispensário da Lepra e ela deixou para tirar a licença 

maternidade quando já estivesse para o bebê nascer, porque queria 

ficar o máximo de tempo com ele. 

Todos os dias, ela e Alcion iam para o trabalho de lambreta. Na 
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época, eles já moravam na mesma casa do Parque Santa Teresinha 

onde vivem hoje. O Dispensário ficava próximo ao centro da cidade, 

o que são quase 22 km ida e volta. Além disso, pela década de 60 o 

bairro, que fica ao lado do Lauro de Souza Lima, estava começando 

a se formar. Era mato pra todo lado, ruas de terra, sem eletricidade 

e sem alguma infra-estrutura. Gina não ligava. A casa era boa, o 

terreno grande e os dois sentiam que logo o bairro iria prosperar. 

Aos nove meses de gravidez, com o barrigão prestes a explodir, 

lá ia Gina trabalhar de lambreta. Quando faltava mais ou menos 

dez dias para o nascimento, Alcion pediu que a mulher não fosse 

mais. Que ficasse em casa para se resguardar. “Ela não queria de 

jeito algum, mas acabou aceitando!”. Dizem que mãe tem intuições 

infalíveis, mas, nesse caso, os anjos assopraram um palpite no 

ouvido do futuro papai. 

Fazia dois ou três dias que Gina aceitara sair de licença quando 

Alcion sofreu o acidente. Ele estava voltando do trabalho sozinho 

pela avenida Rodrigues Alves, uma das principais de Bauru, 

quando foi colidido pela camionete. O veículo não respeitou a 

parada obrigatória e pegou em cheio a lambreta pequena de Alcion. 

O fêmur quebrou inteiro e a tíbia também. Ninguém sabia como 

contar para Gina o que tinha acontecido. “Eu tava aqui sozinha, já 

estava escuro e ninguém vinha me dar notícia. Tinham medo de eu 

ter o nenê de tanto nervoso”. 

Alcion ficou um ano e três meses em tratamento intensivo pelas 

quebraduras. Precisou passar por várias cirurgias e, suspeita ele, por 

negligência médica, acabou ficando com seqüelas e dificuldades para 

andar. Gina, nesse meio tempo, dividia seus cuidados entre o choro e 

a atenção redobrada que exige o primeiro ano de um bebê, e o apoio 

constante e a dedicação integral que exigem um homem acidentado 

em repouso. “Olha, foi uma fase que eu preferi apagar da cabeça”. 
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Depois do acidente, Alcion nunca mais pôde caminhar 

normalmente. Ainda assim resistiu. Parou com o serviço no 

Dispensário, mas continuou a trabalhar em outros bicos. Inclusive, 

conseguiu um serviço de manobrista em um estacionamento. “No 

primeiro dia que eu fui pedir, ele duvidou que eu pudesse. Mandou 

eu estacionar uma camionete e eu não consegui mesmo. Mas daí, eu 

prometi que se ele me desse uma segunda chance, eu conseguiria”. 

Alcion chegou em casa e pediu para Gina fazer uma almofada 

que ele pudesse adaptar no carro e, como o prometido, no outro 

dia conseguiu estacionar. Ficou trabalhando lá por meses. Mesmo 

depois de aposentado, montou uma oficina nos fundos de casa. 

Alcion é assim. Não para nunca. 

Mais tarde, por causa da lepra, desenvolveu uma úlcera nos pés 

e ficou com parte deles deformados. Tentou lutar mais um pouco, 

continuou por um tempo com a oficina, mas as coisas foram 

ficando mais complicadas. Depois de tanto tempo resistindo às 

limitações, o corpo de Alcion se cansou e é por isso que hoje 

ele tem dificuldades e quase não pode caminhar. Mesmo assim, 

não sei queixa. Lamenta apenas que não possa cuidar das muitas 

plantas que tem no quintal de casa, que mais parece uma chácara 

e preenche o dia com leituras e sudoku. 

Voltando a época do primeiro filho, mesmo com todo o turbilhão 

de problemas que acompanhou esse nascimento, não demorou muito 

para os dois adotarem o segundo. Quando o André tinha sete anos, 

ganhou outros dois irmãozinhos. 

Gina e Alcion eram padrinhos da filha de uma vizinha. A  vizinha 

pegou uma doença grave, no entanto, e no leito de morte chamou a 

Gina e a fez prometer que cuidaria da afilhada. Um bebê de poucos 

meses. Gina prometeu e Alcion concordou. Levaram a menina para 

casa. Acontece que ela tinha um irmãozinho também de sete anos. 
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A  ideia era o menino ficar com o pai. Mas só deu certo por alguns 

meses. “O pai dele bebia muito e o menino ficava largado, sozinho. 

Quando isso acontecia, os vizinhos me chamavam para ajudar. Eu 

vinha, internava o pai e pegava o menino uns dias. Daí, quando foi 

um dia, eu tomei a decisão: 

- Ah compadre! Deixa eu levar esse menino de vez que eu 

cuido dele! 

“Ele deixou porque viu que já não tinha jeito de criar o menino 

assim”. A menina, Gina e Alcion adotaram. O menino, pegaram 

guarda e responsabilidade. 

Pronto. A família estava formada? Não tão cedo, na verdade. 

Quando os três já estavam adolescentes e a vida parecia ir tomando os 

rumos da calmaria de quando as crianças crescem, Gina fez o pedido. 

- Ah, Alcion. Eu queria cuidar de mais uma criança! 

Não precisou pedir duas vezes. Alcion logo começou a se informar 

e a procurar uma criança que precisasse de pai. Na época, a adoção 

não era burocrática como hoje e era comum os pais escolherem para 

quem queriam doar seus filhos. Alcion soube, assim, que em Garça, 

a 77 km de Bauru, havia uma família que tinha acabado de ter um 

bebe, mas não podia cuidar. Lá foi o paizão Alcion buscar a criança 

e trazer para casa. 

Agora sim a família estava completa. Hoje, são as fotos dos filhos, 

netos e bisnetos que enfeitam a casa onde os dois vivem no Parque 

Santa Teresinha. São as marcas da grande família. Desenhos que 

as netas trazem para presentear os avós, fotos de bebê, de criança 

e de grande. Agrados que sempre ganham de um ou de outro filho. 

Detalhes de uma vida de 47 anos de casamento. A família está 

estampada para todo lado. 
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Agora, os filhos já estão grandes e não vivem mais por ali. Os dois 

vivem sozinhos, como nunca foi. Mas as reuniões são semanais. Na 

cozinha, uma mesa comprida, com muitas cadeiras em volta já dá a 

ideia de como são os almoços de domingo. “Quando um deixa de vir, 

a gente já fica preocupado”, diz a mãezona. 

Gina e Alcion falam com orgulho da família. Contam de um 

filho, de outro. De um neto aqui, outro ali. Sempre dão um jeitinho 

de mostrar o quanto a família é bonita. O quanto se orgulham desse 

patrimônio imensurável. 

Garantem que nunca tiveram medo de que seus filhos tivessem 

lepra. Que a doença nunca assombrou a felicidade da família e os 

filhos também nunca questionaram, se amedrontaram ou qualquer 

outra demonstração que não fosse de carinho e gratidão aos pais. 

Alcion foi um homem que buscou superar-se. Que não se 

acomoda e não deixa que o acomodem. Nunca teve medo de fugir 

quando viu sua liberdade sufocada e tão pouco teve medo de fincar 

raízes quando teve de volta seu direito de ir e vir. 

Gina esconde por debaixo da fisionomia tranqüila e paciente, 

uma guerreira determinada. Enfrenta dentro de si as amarguras 

de sua história. Ela não parou no tempo para viver o sofrimento, 

entretanto. Passa por cima dele dia-a-dia, brigando para transformar 

suas felicidades no ingrediente principal da vida. 

Juntos, os dois escreveram uma história de romance. Fazem 

questão de dizer, entretanto, que é real. “E muito real”. Dentre 

os sete personagens desse livro, eles são os únicos que não vivem 

sozinhos. Alice Andrade, uma mulher de história também linda, 

tem um conceito determinado. “Hoje, os leprosos que viveram a 

internação somos sós. Pode ver: ficamos sozinhos, em casas grandes, 

escondidos”. Alcion e Gina não são assim. Tem um ao outro. Tem a 
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tudo que construíram. Ainda que esse tudo seja todo o mundo deles, 

é um grande mundo. 

De repente, vem a mente a certeza de que um dia um ou outro 

pode partir e daí sim, um dos dois ficaria sozinho. Mas então, 

relembra-se as paredes, as fotos, os quatro filhos, os desenhos das 

netas, os agrados e olhares de cumplicidade trocados sem pudores, a 

vida compartilhada e de novo a sensação que alegra: Gina e Alcion 

não mais serão sós. A  história entrelaçada que escreveram não deixa 

margem para isso. 

- Ela é uma pessoa incrível. Uma mulher maravilhosa. 

Ao que Gina sorri um riso gracioso e cheio da melhor certeza 

que se pode ter. “Há muito que nessa casa se ama e se é amado”. 
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O final de 50 antecedeu a suspensão da 
internação compulsória, que aconteceu 
em 1962. No estado de São Paulo, o 
médico e pesquisador especializado em 
lepra, Abrahão Rotberg, foi o principal 
incentivador da suspensão. A evolução 
científica, que já conseguia trazer, 
além de tratamentos eficazes, respostas 
sobre a doença, elucidava a inutilidade 

do asilamento. Através de exames 
laboratoriais, ficou constatado que o 
isolamento não diminuía a incidência 
da doença. Essa descoberta entre outras 
relacionadas ao contágio da lepra foram 
levadas à esfera pública mundialmente 
no 7º Congresso Internacional de 
Lepra, realizado em 1958, em Tóquio. 

No âmbito político, as condições 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

da internação eram colocadas em 
pauta constantemente por uma 
deputada estadual de forte poder 
político, Conceição da Costa Neves. 
Dentro dos asilos, as revoltas e greves 
reivindicando a liberdade e melhores 
condições se tornaram mais e mais 
constantes e o Estado se via obrigado e 
repensar o sistema. 

Ainda assim, mesmo depois de 
1962, a internação continuou a ser 
imposta pelos médicos como maneira 
eficaz de cura. Agora, a justificativa 
era a de que estando internado o 
paciente conseguiria se curar com mais 
rapidez, já que os tratamentos teriam 
acompanhamento constante e intenso. 
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ra 8 de fevereiro de 1959. Fazia sol e a igreja não estava nem 

vazia e nem muito lotada. Um ou outro parente, a família 

de Nair, alguns amigos de fora, quase todos os do Aimorés. Nair 

devia estar bonita. Ela passou meses organizando o grande dia. 

Escolheu cada detalhe. Depois do primeiro cancelamento, esperava 

o casamento mais do que o dia de sair dali. 

Da primeira vez, cancelaram porque Durval não suportava 

as dores e já fazia dias que a febre não dava trégua: reações do 

tratamento. “É  como se derramassem líquido quente no seu corpo”. 

Da segunda e decisiva, ele levou analgésicos no bolso. Perdeu as 

contas das pílulas que tomou. A dor é do que ele mais se lembra. 

“Normalmente noivo tem lembrancinha no bolso na hora de casar. 

Eu não. Eu tinha remédio pra dor”. É quase só o que ele se lembra 

do dia de seu casamento. Além de ter gravada na mente a imagem 
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um tanto amedrontadora do monsenhor que realizou a cerimônia. 

José Luiz de Godoy Kremer: o homem que era bom por dentro e 

assustador por fora, como Alcion já contou. 

Tão logo chegou ao Aimorés, Durval casou com Nair. Foi 

internado em 1958 e casou um ano depois. Há de se dizer que 

ele nunca foi namorador. O casamento não foi de caso pensado. 

Quando chegou, Durval só queria partir. “Minha intenção não era 

casar porque eu só queria ir embora. Deixei minha mãe sozinha 

cuidando de um irmão epilético”. Não teve jeito. A  família de Nair 

lhe fez um grande bem e ele não poderia recusar-se a retribuir-lhes, 

correspondendo ao amor dela. 

Os dois se conheceram pela flecha da irmã dela e pela tristeza que 

tirava os dias dele desde que chegara ao asilo. A  cunhada o conheceu 

primeiro e se entristeceu de ver a tristeza do homem de 25 anos, 

que mal subira na vida e já tinha sido obrigado a descer de maneira 

brusca. O levou para almoçar em casa. 

Nair, a irmã e seus pais eram todos internos do Aimorés. Entre 

as ruas do local, ainda se diz que não era a família toda que tinha 

lepra, mas que nenhum deles aceitou não ser levado já que o outro 

seria. Assim, deixaram a fazenda em que viviam e foram morar em 

uma casa de colônia no Aimorés. 

Depois do primeiro almoço, Durval foi ficando de casa. Ia 

jantar, tomar o café da manhã, o pão da tarde. Depois ia só por ir 

mesmo. Quando viu, já estava num namoro com a Nair. “Não foi 

paixão. A  gente cria aquela amizade, depois se entrosa”. Descreve 

assim: sem foguetes, bilhetes ou disparos de coração. É que Durval 

sempre viveu uma vida sem romantismos, criado na roça e desde 

cedo trabalhando pra comer. 

Custou a corresponder o carinho que a mulher, sempre mais 
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apaixonada, lhe dava, e ainda acha que nunca o correspondeu. “Ela 

me cobrava porque eu nunca fui de falar muito, de demonstrar”. Ele 

descobriu aos 25 anos que, sim, amava, mas de um jeito todo seco. 

Sem beijo, abraço ou juras. Hoje, aos 78 anos, se diz emotivo e de 

choro fácil: mudanças que a vida foi fazendo ao longo dos anos. 

Naquela época foi assim, seco, que se deu o entrosamento 

entre ele e a Nair. Mas o amor dela era grande. Dois anos desse 

entrosamento e a moça apaixonada pediu Durval em casamento. 

Ele, por sua vez, foi sincero com a futura esposa. 

- É o seguinte: eu sou um bancário aposentado que ganha pouco, 

tenho minha mãe pra cuidar e meu irmão epilético. É assim. Se 

você achar que dá, tudo bem! 

A  verdade era que ele não queria “nada com nada”. A  idéia era 

sarar e voltar para a vida normal. Não queria casamento ou qualquer 

outro pacto que lhe enraizasse pelo chão do Aimorés. Quando 

chegou, Durval só queria partir. Mas Nair ignorou as ressalvas e 

aceitou as condições sem pensar nem meia vez. Eles se casaram ali 

mesmo, na igreja do Aimorés. Ela amou Durval e tudo o que vinha 

com ele. Porque para amá-lo era preciso amar a mãe dele também 

e, se sobrasse um pouco de amor, amar também o irmão epilético. 

Sempre que fala da mãe, Durval enche a boca e se emociona. “O 

pessoal fala de fenômeno, mas não conheceram a minha mãe. Ela é 

que foi um fenômeno”. É mesmo emotivo. Não esconde. Relembra 

essa característica que agregou a sua personalidade no decorrer dos 

anos de minuto a minuto. “Eu choro fácil. Fiquei assim sensível”. 

Ele diz não saber de onde veio tanta emoção, mas logo começa a 

contar sua história e cria um cardápio de justificativas. 

Até os sete anos, Durval foi criado em um sítio no Vale do Igapó. 

Ajudava nos afazeres da roça, trabalhava na olaria e gostava de lá. O  
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pai morreu aos 35 anos. Durval tinha três meses e seus irmãos quatro 

e cinco anos. Foi por isso que a mãe decidiu passar um tempo na roça. 

Pensava que por ali podia ir criando os meninos até pensar no que 

fazer. Quando Durval completou sete anos e seus irmãos já eram 

moços, a hora de pensar no que fazer chegou: estava complicado 

sustentar todo mundo por ali. A  mãe decidiu que era hora de partir 

com os três pequenos em busca de um espaço na cidade. 

O pai deixou uma casa boa na quadra 11 da rua Rio Branco, 

centro de Bauru, e foi pra lá que os três se mudaram. A  mãe lavava 

e passava para fora dia e noite. Um dos três irmãos era epilético e 

a infância dos outros dois se resumiu em cuidar e proteger o irmão 

doente do preconceito das pessoas e trabalhar no que dava para 

ajudar a mãe com o sustento da casa. Durval não poderia imaginar 

que um dia ele seria o alvo dos olhos preconceituosos que nada 

sabem e tudo acham. Quando tinha seus oito, nove anos, fez um 

pacto com o irmão mais velho. 

- A mãe já trabalhou muito. Está cansada. Vamos começar a 

trabalhar também pra ajudar em casa. 

Começou, então, a revirar lixão em busca de coisas para vender. 

Trocava a infância por ossos, pedaços de metal, ferro: tudo o que 

pudesse virar notas. Depois, ganhou um emprego melhor. Entregava 

jornal pela cidade. Andava Bauru toda a pé, porque não tinha 

bicicleta. Às vezes, ia sem sapato, porque também não tinha sapato. E 

no frio, se esquentava correndo, porque faltava blusa. Mas conheceu 

a cidade de ponta a ponta e a cidade também conheceu o “menino 

dos pés descalços que entregava jornal” e, mais tarde, até tentou lhe 

retribuir. O  jornal que ainda hoje está em circulação com o nome de 

Jornal da Cidade lhe prestou uma homenagem no ano de 2011. Ele, 

agraciado, chorou quando viu. 

Por percorrer ruas e travessas de ponta-a-ponta, Durval é quase 
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um mapa. Sabe os nomes que os lugares levavam antes e no que 

se transformaram hoje. Relembra onde ficava cada ponto comercial 

importante e onde morava cada grande figurão. Dos lugares que 

freqüentava, sabe até as cores das paredes. Se apegou ao tempo de 

uma Bauru do qual foi tirado sem escolhas. Guardou cada pedacinho 

dela na cabeça. Em uma parte que nunca fica amarelada pelo tempo. 

As paredes do colégio Guedes, por exemplo, eram imponentes. 

As mais belas da cidade. Foi o pai de Durval quem ajudou a construir 

e foi graças a isso que ele pôde se formar em contabilidade. Ele e um 

dos irmãos ganharam bolsa. O epilético não. As crises que ele tinha 

faziam com que as pessoas tivessem medo ou o taxassem de bêbado 

louco. Assim, ele deixou de ser bem-vindo na sala de aula, assim como 

não podia freqüentar a missa, o cinema ou qualquer outro lugar onde 

se reunisse a sociedade de saúde. Naquele tempo, o preconceito era a 

lei. Não foram só os leprosos que tiveram que enfrentá-lo, ainda que 

a luta deles tenha sido mais bárbara. Durval ainda sente pelo irmão 

e, por si. Sente muito por si mesmo. 

Para o menino que trocou infância por trabalho, poder se for- 

mar em um dos melhores colégios da época era uma oportunidade 

sem possibilidade de dispensa. A  cidade começava a retribuir-lhe. 

Ele agarrou a oportunidade com tudo e fez valer cada aula tomada. 

Depois de formado, passou a trabalhar no comércio de Bauru. Lojas 

de roupas, sapatos, empório de frios e a de disco: Bazar Cultural. 

Um dos lugares em que mais gostou de trabalhar, já que o deixava 

todo o dia em contato com o seu maior hobby. Durval é apaixonado 

por música. “Mas tem que ser música boa. Não essas porcarias que 

o pessoal ouve por aí”. A  música boa dele é basicamente orquestra e 

canções para relaxar. 

Na época de interno, quando já vivia em uma casa com Nair, 

comprou sua primeira vitrola. Queria ser mais feliz. Deu certo em 
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partes: Durval sempre acaba chorando com as músicas. Diz que 

as melodias “tocam por dentro”. Mesmo assim, depois da primeira 

vitrola, nunca mais sua casa ficou sem aparelho de som. Ele não 

recebe uma só visita sem trilha sonora. 

A loja de discos antecedeu o trabalho que deu carreira e fez 

Durval se sentir na beirada da boa vida. Alguns anos trabalhando 

no comércio e ele foi contrato por um banco. Agora sim a cidade 

lhe retribuía a altura, já que Durval, todo modesto, prefere falar em 

reconhecimento do que em mérito. “A agência ficava na rua Treze de 

Maio, no Centro, bem onde funcionou uma loja de louças antiga”. 

Ele começou de baixo, como auxiliar de serviço. Em pouco tempo, já 

era sub-contador. O cargo de gerente estava a um passo. 

Agora, o menino já era homem e não andava mais com os pés 

descalços pela rua. O caminho era outro e ele começava a percorrê- 

lo calçado. No banco, além de bom salário que dava conforto a ele, 

à mãe e ao irmão epilético, Durval tinha amigos e vida social. “Eu 

nadava na Piscina Recreio (primeira piscina pública de Bauru), 

jogava futebol, frequentava as festas do clube, ia ao cinema... A  vida 

aqui fora era boa, viu?”. 

É por essas e outras que os amigos do Aimorés acham que foi um 

pecado o que fizeram com Durval. Fizeram a lepra, os médicos e o 

sistema, que no final de 50, ainda era o da internação compulsória. 

Aos 25 anos, prestes a conquistar o cargo de gerente de banco, Durval 

teve o diagnóstico da lepra. 
 
 

Os portadores da lepra já não eram levados a qualquer custo, 

suas casas não eram mais queimadas e as visitas já eram permitidas 

com mais freqüência. O final da década de 50 antecedeu a abolição 

da compulsão, que foi em 1962. Ainda assim, tinha que ir. Era 
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estipulado pelos médicos que para ter acesso ao tratamento, com 

remédios e acompanhamento médico, só com a internação. Caso 

o paciente não aceitasse de forma alguma, aí sim o sistema antigo 

voltava a fazer sombra. “Eles tentavam convencer, só quando a 

pessoa não aceitava mesmo, era levada a força. Mas não tinha mais 

tanta violência como antes”. O medo instaurado pelos anos passados 

ajudava: quase não havia recusa à internação porque o desespero 

pela cura falava mais alto. Além disso, a evolução nas formas de 

tratamento, que na década de 50 já tinha a sulfa e outros antibióticos 

como aliados, faziam com que a incidência da doença diminuísse. 

Eram tempos mais brandos. 

Durval não recusou a internação, ainda que ela fosse muito mal 

quista. Sua vontade era de nunca ter tido a lepra. Mas já que teve, a 

solução era tratar. Não internar-se não resolveria em nada, já que a 

doença já estava instaurada. “O leite já estava derramado mesmo. Vai 

saber o que eu passaria ficando fora do hospital”. 

Nunca passou pela cabeça de Durval que as dores que tinha nas 

pernas eram mais do que canseira. Ele chegou a tomar Biotônico 

Fontoura, um remédio antianêmico da época, para ver se ficava mais 

forte. “Todo dia, por volta da uma da tarde eu tinha uma dor terrível 

nas pernas. Achei que estava fraco porque ela vinha sempre depois 

de nadar. Eu nadava todo dia. Daí, tomei biotônico, mas piorou. Co- 

meçou a sair umas manchas”. Ele conversou com um amigo do banco 

que o apresentou para um médico. Na época, o consultório dele era 

na Antônio Alves com a Cussy Junior. “Ele fez a coleta de material 

para analisar. Levaram para fazer exame na Santa Casa, que hoje é o 

Hospital de Base. Assim que peguei o resultado, levei para ele”. 

Sentado atrás da mesa do consultório, o médico abriu o envelope, 

inclinou o corpo para trás e não conseguiu disfarçar o espanto. 

“Mas médico é um pouco psicológico, ele me preparou para falar”. 
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- Você está com uma doença que há um tempo era perigosa. Agora 

tem cura. Seu caso é novo. Não precisa entrar em pânico. Hoje os 

tempos são outros. Você vai ficar curado em pouco tempo... 

Uma série de frases soltas que, ao invés de acalmar, só deixavam 

Durval mais certo de que o que sairia da boca do médico não era 

nada bom. 

- Você tem lepra. 

“Quando ele falou lepra eu desmontei. Não desmaiei, mas o 

mundo veio a baixo. Eu sabia da existência da doença, mas não sabia 

como era direito e tinha muito medo. Todos tinham medo”. 

Durval teve dez dias para se preparar para a internação, contando 

com a compreensão do médico. O usual nessa época era que o leproso, 

depois de ter o diagnóstico em mãos, nem pudesse voltar pra casa. 

A família levava uma malinha de roupas, ou os próprios médicos 

iam buscar. O médico foi generoso com Durval, porque Durval já 

era conhecido na cidade. Não apenas como o menino descalço, mas 

também como o sub-contador do banco e era doloroso tirar isso dele 

assim, em minutos. Como explicar para o menino que há tão pouco 

tempo andava calçado que era hora de dar adeus a carreira e aprender 

a viver no asilamento do Aimorés? 

Assim, o doutor deu dez dias para ele organizar a papelada de 

dispensa no trabalho, preparar a mãe e o irmão epilético, se despedir 

dos amigos e olhar de longe a piscina recreio das suas braçadas 

matutinas. Agora, era só olhar. Leproso na piscina sempre foi um 

disparate à sociedade, mesmo quando a cura já existia e os tempos 

eram de liberdade. 

Conformar-se não entrou na lista de afazeres porque dez dias não 

eram suficientes: Até hoje Durval está em busca de conformação, 

ainda que mantenha essa busca quase em sigilo. Ele até usa bons 
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argumentos para convencer a nós que ouvimos sua história – e a si 

mesmo - de que o asilamento não foi tão ruim. “O positivo foi ter 

conhecido a Ná, não é? Vai ver Deus me colocou lá pra isso!” Ele 

amou a Nair. Mas poderia ter amado mais aqui de fora e, logo depois, 

se deixa confessar: “Meus planos foram interrompidos! Eu estava em 

ascensão na minha carreira”. 

Durval ganhou os dez dias como um último gosto de ir e vir 

antes do confinamento. “A família toda se despedindo, todo mundo 

vinha me ver, chorava. Eu falava: „Calma gente! Não to morrendo‟. 

A  intenção era tratar logo e voltar. Peguei licença no banco porque 

pensava em voltar depois de dez meses. Mas eu passei tão mal lá”. 

Durval teve muitas reações ao tratamento. Tinha febre, dores, íngua. 

“Eu não morri primeiro por Deus e depois porque eu conheci essa 

que veio a ser minha esposa, a Nair”. 

Durval só deixou o Aimorés cinco anos depois, com outra vida. 

 
 

Em Bauru, se ouvia falar sobre o Aimorés, mas pouco se 

conhecia. O que era dito é que por ali viviam os leprosos. Havia 

também a indicação de manter-se a distância. A população era 

aconselhada a não chegar perto daquela região, mesmo pela década 

de 50. O local escolhido para a construção do asilo foi estratégico. 

Há 12 km do centro de Bauru, para não incomodar a sociedade. 

Cercado de mata e sem acesso à área urbana. Hoje, o cenário está 

um pouco diferente, ainda que continue localizado longe da área 

urbana da cidade. 

Atualmente, às margens do Lauro passa a rodovia Comandante 

João Ribeiro de Barros, que leva às cidades da região como Jaú, 

Pederneiras, Duartina. Aos arredores, se formou o Parque Santa 

Teresinha, como já foi dito no capítulo anterior, em grande parte 
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por ex-internos e seus familiares. Ao lado, foi construído um dos 

principais hospitais particulares da cidade. Do outro lado da rodovia, 

um bairro industrial que dá acesso a alguns bairros da periferia. Há 

uma linha de ônibus que passa pelos principais pontos da cidade e 

leva diretamente ao Instituto Lauro de Souza Lima. Outras linhas 

levam aos bairros vizinhos. A inserção social, ainda que atrasada, 

chegou por ali. 
 
 

Durval pagou um taxista para levá-lo ao Aimorés. Naquela época, 

também quase não se via mais os carros pretos do Departamento 

de Profilaxia da Lepra que tanto aterrorizavam os leprosos e seus 

familiares, mostrando a vergonha de se ter um doente em casa para 

toda a vizinhança. Nos dez dias de despedidas e acertos burocráticos, 

ele teve tempo para arrumar as malas, mas não arrumou. Não quis 

levar mais do que algumas roupas. Como ele já disse, a ideia era 

voltar logo. Tomou o táxi com a uma malinha nas mãos e um tanto 

incontável de aflição. Como toda a cidade, Durval só sabia que 

no Aimorés viviam os leprosos. Não tinha ideia de como seria seu 

próximo café da manhã e se por ali encontraria sorrisos de boas 

vindas ou indiferença a mais um doente. Tinha tanto medo do 

desconhecido que durante o caminho pensava o quanto seria bom se 

o carro capotasse. “Se a gente tombasse no caminho, para mim não 

ia ser nada diferente”. 

Dolorosa é a palavra que encontrou para explicar como foi a 

recepção. Não por falta de simpatia dos internos ou de cavalheirismo 

dos funcionários. Todos o receberam bem, cada qual à sua maneira. 

O que fez Durval passar sua primeira noite no Aimorés chorando a 

ponto de incomodar os companheiros de quarto, foi conhecer a lepra. 

Vê-la, cheirá-la e senti-la, sabendo-se um de seus combatentes.“Logo 

de início, eu me deparei com aqueles pacientes antigos, mutilados. 
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Pacientes com as mãos amputadas, pés com prótese, partes do rosto 

faltando. É um espetáculo terrível de se ver. Pensei: „onde eu vim 

parar?‟ e naquela noite, eu só chorei”. 

Chorou porque tinha medo de ficar como aqueles leprosos. 

Por não saber onde ia dar aquele novo mundo e por não querê-lo, 

principalmente. Durval queria o seu mundo, com o seu trabalho e 

sua mãe. Custou tanto a consegui-lo, da maneira como estava. O que 

teria feito de errado para ter que deixá-lo? 

“Lá a vida é difícil, porque você começa uma outra vida. Novas 

amizades, novas histórias pra contar, tudo diferente do que você 

tinha fora. Eu sofri muito”. A nova vida de Durval começou 

propositalmente logo. Se ele continuasse a chorar daquele jeito, 

perigava desfazer-se em lágrimas e depressão. Assim, entrou no 

Aimorés já com um emprego arranjado pelos amigos e influências 

da vida de fora. Um bom emprego, aliás. 

No Aimorés ainda vigorava a política da indicação: os cargos de 

maior importância eram dados pelo presidente do asilo, que não era 

leproso, e se baseava nas indicações que a pessoa trazia de fora, na 

sua formação educacional e na opinião que ela tinha em relação ao 

funcionamento do asilo. A  opinião do diretor tinha que ser a mesma 

do dono do cargo. Se um dia o beneficiado mudasse de ideia, mudava 

também a qualidade do cargo – isso quando o diretor ainda deixava 

ter um cargo e não tirava de vez o revoltoso da sociedade asilada. 

Logo quando entrou, Durval foi trabalhar na secretaria interna, 

junto ao prefeito do asilo. Pouco tempo depois, passou a trabalhar na 

Caixa Beneficente, que era o órgão que administrava a estrutura do 

asilo, o comércio, os serviços desempenhados pelos internos, cuidava 

das doações recebidas, amparava os internos com poucas condições 

financeiras, promovia eventos sociais e, vez em quando, conseguia 

algumas “mordomias” para o asilo. 
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Até hoje a Caixa existe, mas sob o nome de Sociedade Beneficente. 

Como não vigora mais a internação compulsória, as funções da 

sociedade se restringiram um pouco. Ainda assim, com pouco 

mais de 200 associados, a Sociedade continua prestando serviços a 

pacientes do Lauro com poucas condições financeiras, além de ajudar 

os ex-internos quando é necessário, comprando um remédio mais 

caro, uma prótese, uma passagem. 

Na época da internação, a Caixa era um órgão interno essencial 

para a administração, que se mantinha por doações e pelo próprio 

sistema capitalista que se implantou com rapidez no local. Já em 

1935, no primeiro relatório anual escrito pela Caixa, fala-se de um 

asilo onde havia uma fábrica de sabão, diversos serviços prestados e 

doações anuais milionárias. Naquele ano, 17 pessoas contribuíram 

com os impostos cobrados pela Caixa. Pagavam comerciantes, 

industriais e profissionais. 

Hoje, a Sociedade se mantém de alguns serviços que presta, 

como o aluguel de algumas áreas de sua propriedade, a venda dos 

eucaliptos plantados desde a inauguração do asilo e a mensalidade 

simbólica de R$15 ao ano paga pelos associados. 

Durval chegou à presidente da Caixa e ainda hoje trabalha 

para a entidade como tesoureiro. Dentro do asilo tentaram lhe 

devolver a carreira de gerente bancário arrancada dando-lhe bons 

cargos. A  troca, na verdade , era melhor para a instituição do que 

para o beneficiado: pessoas instruídas eram essenciais para o bom 

funcionamento do asilo, pondo em ordem posições de comando. 

Durval sempre ocupou cargos de confiança da presidência. 

É por isso, justamente, que ainda hoje ele fica nervoso e treme a 

voz ao contar que fora acusado de participar de uma das revoltas de 

que o Aimorés foi palco. Diferente de Nivaldo, que quando criança 

se negava a ir para a escola em troca de colchões melhores, e de Alci- 
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ón, que mostra cheio de si uma foto em que está ajudando a quebrar 

as telhas e tijolos do Aimorés, reivindicando mais liberdade, Durval 

não quer ser lembrado como o homem que, na década de 60, assinou 

um abaixo-assinado pedindo a dispensa do diretor do Aimorés. 
 
 

Foi em 1959. O diretor da época, nos relatos de Durval, era o 

Dr. Pernambuco. Ainda que houvesse mais evolução no tratamento e 

mais tranqüilidade no momento da internação, o clima de repressão 

dentro do asilo brigava para manter-se porque sentia cada vez menor 

o seu espaço. As visitas ainda eram controladas, a repressão interna 

ainda era violenta e conquistar licenças para sair era como roubar 

uma estrela do dono do céu, mas as revoltas estavam se tornando 

constantes e a atuação da deputada Conceição da Costa Neves a 

exigir mudanças era mais e mais presente. 

Na versão de Durval, um agitador chegou ao Aimorés como 

interno, dizendo-se comparsa da Dona Conceição. Durval jura que 

ele não era porque, para ele, essa não seria a postura da deputada. 

O agitador teria convencido os “coitadinhos dos internos” a 

assinarem um abaixo assinado pedindo a substituição do diretor. 

Durval admite que as condições de vida no asilo não estavam 

lá muito boas. Ainda assim, para ele, o diretor era boa gente. “Eu 

particularmente, achava ele um bom diretor. Cada um tem sua 

maneira de administrar as coisas. Quem vive isolado como nós 

vivíamos, fica muito sensível e ele era mesmo um tanto rígido”. 

O que se passou é que o agitador começou um abaixo assinado 

onde estava a assinatura de quase todo o asilo. Durval, no entanto, 

se negou assinar sob os insultos dos revoltosos. 

- Você é covarde, Durval. Não pensa nos amigos. 
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- Não adianta. Eu tenho um cargo aqui dentro. Sou presidente da 

Caixa e não vou assinar. 

É assim que Durval garante ter terminado a discussão. Acontece 

que a rebelião foi descoberta antes de concluída e a diretoria, como 

era de costume, decidiu espalhar punições. No meio de todos os 

outros nomes, lá estava a assinatura do presidente da Caixa, Durval 

Candozim, para a fúria do diretor e desgosto de Durval. 

- Eu não assinei nada! A Nair assinou, mas eu não vi a cor 

dessa lista. 

O procedimento em casos de revoltas era transferir os internos 

revoltosos. Eles eram mandados a outro asilo, para que fossem 

se revoltar por lá. Foi com esse tipo de conduta, aliás, que o tal 

agitador teria chegado ao Aimorés, vindo do asilo Pirapitinguí, 

na cidade de Itu, famoso por ter tido as maiores revoltas e, por 

conseqüência, as mais violentas punições. 

Assim, começaram as “demissões”. Foi gente pro Pira, pro 

Santo Angelo, pra Cocais e pro rebaixamento: eram aqueles que 

ficavam por lá, mas perdiam o cargo, o emprego, a casa – passando 

a viver nos carvilles – e até mesmo os direitos a visita. 

E lá estava Durval, convocado a se retirar levando ou não a Nair, 

com quem completava poucos meses de casado. “Eu não acreditava 

naquilo! Eu não tinha assinado. Até a Nair assinou, mas eu não”. 

Foram semanas jurando que não tinha assinado, que não era 

revoltoso e que não queria trocar de asilo. Porque, de fato, Durval 

não cogitava começar mais outra vida. A terceira. Já tinham lhe 

dado um bom cargo por ali, com nome e tudo, as coisas com a 

Nair andavam bem e ele já tinha se acostumado àqueles leprosos 

desfigurados e não sabe se agüentaria um novo espetáculo de boas 

vindas. Além disso, já estava distante demais da mãe e do irmão 
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epilético. Outra cidade seria o fim para Durval. Assim, ele usou 

todos os seus apelos para não ser arrancado da sua vida de novo. 

Nada adiantava. A confiança do diretor estava traída e Durval 

deveria se mudar. Quando já estava quase convencido da decisão, 

lembrou-se do mundo de fora. Apelou para um amigo jornalista. 

Foi depois que o jornalista Jorge de Castro publicou um artigo 

no Diário da Noroeste, em 1926, relatando as más condições em que 

viviam os leprosos sem tratamento ou apoio algum do governo que 

o Aimorés foi fundado. Na primeira visita da deputada Conceição 

a um asilo, ela levou um jornalista para relatar as más condições 

em que os internos viviam. O jornalismo sempre fez medo a uma 

realidade velada sob muros e sob o silêncio dos leprosos e foi só 

por meio dele que Durval conseguiu ficar. O amigo jornalista 

convenceu “de alguma forma” o diretor de que Durval continuava o 

homem confiável de quando entrou. Ele não voltou para o cargo de 

presidente, mas continuou em um cargo de confiança junto a Caixa. 
 
 

Com a cabeça ocupada dentro do asilo, Durval foi se desligando 

do que acontecia fora dele. Foi logo nos primeiros dias que conhe- 

ceu a irmã de Nair e toda a história do entrosamento que já foi 

dita acima. Também foi no começo que ele foi chamado para jogar 

futebol e até se animou com o convite. 

O desânimo não demorou a vir porque também logo nas 

primeiras sessões do tratamento, Durval começou a ter reações. 

Ínguas despontaram pelo corpo todo, ele sentia as dores do líquido 

fervente na pele e muita febre. Passou meses comendo feijão batido 

e só. Mas ele não associou o gosto da “sopinha” a doença - o prato 

continua entre os seus preferidos, depois da dobradinha. Chegava 

a passar semanas deitado e tinha medo das seqüelas. “Tinha doente 
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que precisava sentir a temperatura da água com a língua, porque já 

tinha perdido toda a sensibilidade no corpo”. 

Ele só não tinha medo de morrer porque ocupava a mente: 

mesmo na época das piores reações, Durval continuou com suas 

funções dentro do Asilo. Às vezes, fazia o trabalho da cama, 

mas não se deixava parar. “Se parasse, eu morria. Tinha que ficar 

ocupado pra não ter tempo de pensar na morte”. 

Um médico consolou. 

- Quando as reações passarem, você pode ter certeza que 

está curado. 

Para Durval foi exatamente assim. Quando as dores foram 

embora e a febre cessou, ele começou a sentir o gosto da cura, e da 

liberdade. Demorou quatro anos para acontecer. E quando a cura, 

de vez, veio, ele e a Nair não demoraram em pensar na vida fora, 

tanto que quando a internação compulsória terminou, em 62, eles 

já estavam de malas prontas. Saíram naquele ano mesmo, prontos 

para retomar a liberdade, e uma nova vida. O que deixaram antes da 

internação ficou no tempo. 

Como não conseguiu sair em dez meses, Durval foi aposentado 

pelo banco, perdendo a chance de retomar seu cargo. Decidiu, 

então, continuar trabalhando no Aimorés. Era menos arriscado do 

que começar do zero, de baixo, casado aos 30 anos. Nair também 

trabalhava. Era enfermeira e, quando a liberdade veio os diretores 

custearam um curso de enfermagem para ela pela Fundação 

Educacional de Bauru, uma das melhores formações da época. 

Os dois foram viver com a mãe e o irmão epilético agora em 

outra casa do centro de Bauru, na rua professor José Ranieri. Casa 

onde vive Durval hoje. 
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Para continuar trabalhando no Aimorés, compraram uma 

lambreta com dinheiro emprestado de um dos padres do Aimorés. 

Durval pagou em suaves prestações. Ganhavam 10 cruzeiros a 

mais para pagar a gasolina. Nessa época, o esquema de trabalho 

no Aimorés ainda era por laborterapia e o salário era pouco. Como 

havia previsões de mudança, os dois decidiram esperar. Não 

fizeram mal. Logo em 73 os laborterapistas foram integrados ao 

funcionalismo e o casal passou a receber como fucionário público, 

como a maioria dos ex-internos, já que no asilo todos ocupavam 

uma função, seja ela qual fosse. 

A vida de Durval e Nair fora dos muros do Aimorés tentou 

ser normal. Os dois viajavam, voltaram a freqüentar bailes – só ela 

dançava, ele nunca aprendeu – aos finais de semana, iam pescar 

de lambreta em cidades da região. Nair se dava bem com todo 

mundo. Chegou a arrumar empregos além do Aimorés. Trabalhou 

no Hospital de Base da cidade e em algumas farmácias. Tanto ela 

quanto Durval não ficaram com seqüelas, o que facilitou a vida fora. 

Os dois não tiveram filhos. Não forçaram e nem impediram. 

Deixaram “na vontade de Deus” e a gravidez não veio. É o que conta 

Durval, sem entrar em muitos detalhes. Se limita a dizer que a Nair 

queria muito uma criança e que hoje até faz falta para ele ter netos 

correndo pela sala. Mas só. Encerra-se o assunto por aí. 

Acabaram adotando um sobrinho de Nair que não dava certo na 

casa dos pais. “Foi coisa dela. Ela era doida pelo menino”. O menino 

viveu com eles toda a vida, assim como a mãe e o irmão de Durval. 

Viveram os cinco juntos até que a morte foi chegando. A mãe de 

Durval morreu de desgosto, no diagnóstico dele. “Ela sofreu demais 

na vida. Chegou uma hora que cansou e quis morrer”. O irmão morreu 

louco. “Ele foi ficando mal das idéias, precisamos internar para ter 

um pouco de descanso”. Nair morreu de enfarte. “Ela tomava muito 
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remédio. O  coração não agüentou”. O filho adotivo não morreu. Ao 

contrário, fez sua vida. Continuou vivendo com Durval até arrumar 

uma namorada e o namoro virar casamento. Já tem uma filha que 

chama o Durval de vovô e vem visitá-lo vem em quando. 

Hoje Durval vive sozinho em uma casa que já foi pra cinco. Tudo 

está do jeito que Nair deixou: das paredes ao terraço, onde o casal 

fez um jardim que é a maior ocupação de Durval. Lá ele cuida de 

orquídeas, azaléias, pimentas, hortaliças: uma lista de companheiras. 

São as plantas que lhe fazem companhia a maior parte do tempo. As 

plantas e a música. Durval nunca vai abri mão dela. De dinheiro, 

hoje vive bem. A  lepra lhe deu três aposentadorias e essa deixou de 

ser a sua maior preocupação. 

É ele quem cuida da casa, da comida, da roupa, de si. Vez em 

quando, perde o sono na madrugada e fica caminhando pela casa. 

Diz que pensa na vida que teve. Se sente sozinho e acaba caindo no 

choro. De madrugada, é mais difícil convencer-se de que tudo teve 

um motivo. No escuro, a realidade que fica escondida durante o dia 

sai para passear. Para Durval a realidade foi dura. 
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Mesmo já tendo se passado seis anos da 
dissolução da internação compulsória 
como uma obrigatoriedade, os doentes 
continuavam a ser internados para o 
tratamento. Ainda pairava o pavor 
deixado pela lepra sob a sociedade. 
Além disso, para manter o funciona- 
mento do Aimorés, era preciso inter- 
nos. Sem doentes, a cidade não tinha 
como funcionar. Havia ainda muitos 
internos que por terem perdido o vín- 
culo familiar ou por tantos anos fora do 
convívio social, preferiam continuar 
dentro do asilo mesmo após a liberação. 
Alguns outros começaram a partir em 
busca de vida afora. 

Na década de 70 é que a saída 
dos internos se torna mais intensa 
e, com ela, o Aimorés vai deixando 
aos poucos de ser uma cidade. Em 
1969, passa, inclusive, a chamar- 
se Hospital Aimorés de Bauru. Na 
metade da década de 70, pouco resta 
do funcionamento auto-suficiente da 
cidade construída pelos internos. Nessa 
época, passam a viver no Aimorés 
apenas os pacientes que não tinham 
mais para onde ir ou que se adaptaram 
a vida de internação a ponto de 
preferirem continuarem por ali. 

Aos poucos, a história do que foi 
um dia o Asilo Colônia Aimorés e o 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

isolamento compulsório começa a ser 
modificada com a tecnologia e a me- 
dicina que por aí já estão se moder- 
nizando e com a transformação das 
políticas públicas de saúde. 

Em 1974, o nome do que foi asilo 
Colônia Aimorés muda novamente, 
pela terceira vez, para Hospital Lauro 
de Souza Lima. Em 1976, com a justi- 
ficativa de que a nomenclatura “ lepra” 
trazia uma conotação de discrimina- 
ção, o médico e pesquisador Abrahão 
Rotberg, o mesmo que incentivou o fim 
da internação compulsória, manifesta 
a necessidade de mudar a terminolo- 
gia para “ hanseníase”. Pedido que é 

acatado pelo governo federal junto a 
uma série de modificações referentes 
ao tratamento dado aos leprosos como 
a implantação, pela primeira vez, da 
poliquimioterapia. O novo nome pres- 
ta uma homenagem a Gerhard Han- 
sen, descobridor da bactéria causadora 
da doença. Ainda hoje, a mudança 
na nomenclatura causa controvérsias: 
terá sido uma maneira de diminuir a 
exclusão e o preconceito ou de levar ao 
esquecimento do caminho doloroso que 
percorreram os leprosos até ali? 
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uem conhece as outras casas do antigo Aimorés logo percebe 

que a casa da Itália é diferente. Ainda que por fora conserve 

a arquitetura da época – conjugada à casa vizinha, escadas 

laterais, varanda alta em frente à porta de entrada, com sacadinha 

quadrada onde cabe uma cadeira, talvez duas - por dentro já 

passou por reformas e modernizações. Diferente das outras, a casa 

da Itália não é singela. Teto forrado, sofás em couro, móveis em 

madeira, cozinha planejada, objetos de decoração a embaralhar 

a vista, cortinas coloridas, tapetes e um quintal enorme onde em 

todo 6 de julho ela convida amigos, junta a família e comemora 

seu aniversário. As festas de Páscoa, Natal e Ano novo também 

são todas lá. Ela faz questão. “Meus netos e bisnetos vivem tudo 

por aqui”. Tudo é tão do seu jeito que para tirar Itália de casa, só 

mesmo às compras. Para ela, a televisão e o sofá são as melhores 
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companhias. “Ah, eu trabalhei muito nessa vida! Agora é hora 

de descansar”. 

A  arrumação e limpeza do cantinho da Itália quem faz é a sua 

neta Dilma, ou Nilda. É difícil de saber. Dona Itália troca: a cada 

vez que chama pela neta escolhe uma opção de nome. 

Todos os dias, a Dilma Nilda varre, lava, passa, busca a marmita 

e ainda reserva um tempo para outros pequenos gostos da avó, como 

cozinhar um feijão que Itália ache melhor do que o que vem na 

marmita que o Lauro manda para as refeições diárias. O da marmita 

ela detesta. Acha sem sal, sem “incorpância”, sem nada. A  avó faz 

questão de frisar uma, duas, tantas vezes quanto se fale do serviço 

da moça, que nada do que ela faz é de graça. “Eu pago para ela. 

Pago bem, muito bem.”. A  essa frase ela acaba dando um jeitinho 

de emendar que não tem problemas para pagar serviços. Hoje vive 

com quatro boas aposentadorias – de um dos filhos, do segundo 

marido, do Lula e do serviço público - que lhe rendem algo como 

R$4 mil mensais. Assim, dona Itália paga os serviços da neta e paga 

também para uma vizinha lhe fazer as unhas, que estão sempre bem 

pintadas. Quando tem vontade, vai às compras e costuma pagar à 

vista. É uma senhora de gosto. Aos seus 88 anos, tem autonomia 

e nenhum constrangimento em dizer que não gosta de ovo frito, 

escolhe bem as carnes porque não é todas que come, não é de todo 

legume que gosta e a comida tem que ser bem feita. 

De comida, aliás, ela entende. Ninguém que a conheça por mais 

de trinta minutos se atreve a contestar. Itália trabalhou por mais de 

vinte anos na cozinha do Aimorés até ele virar Lauro e ela se cansar 

do serviço e aposentar. “Na minha época, a comida era boa. Você já 

ouviu falar da minha comida, né? O povo fala que nunca existiu nada 

igual. Hoje não presta”. Na época em que ela comandava a cozinha, 

garante que as coisas eram diferentes. “Se não tinha os ingredientes 
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e o tempero que eu queria, eu não cozinhava de jeito nenhum. 

Ameaçava pegar as minhas coisas e vir embora”. 

Dona Itália é assim: do paladar aos móveis, tudo é bem seu. E 

é tudo cheio de tanta fartura que ela nem gosta de lembrar que em 

1968 chegou ao Aimorés carregando uma única “malinha debaixo do 

braço” e um “vestido de rodar no corpo”. 

Nessa época, deixou quatro filhos sozinhos em São Paulo, 

um marido doente em Catanduva e veio se tratar no Aimorés. 

“O mais difícil foi vir. Depois, fui me ajeitando”. O filho mais 

velho deveria ter seus 20 anos e ficou responsável pelos outros que 

tinham entre 13 e 17. 

Foi no carnaval de 1968 que ela chegou. Logo de cara, conheceu 

as festas grandiosas do Cassino. 

A  banda instrumental ensaiava meses para reproduzir as canções 

da jovem guarda que, na voz de Roberto e Erasmo Carlos, fazia fãs 

fiéis. Quando a música ao vivo acabava, sempre tinha alguém para 

rodar os discos e não deixar a festa terminar. A  pracinha em frente ao 

Cassino, local escolhido pelos namorados para subverter as ordens de 

não namorar, ficava ainda mais movimentada quando tinha festas. 

Os solteiros faziam o que chamavam de “foot”: as meninas ficavam 

sentadas no banco e os garotos passavam caminhando em frente, 

indo e vindo, e indo de novo e de novo, até um olhar se encontrar 

com o outro, um sorriso de canto de boca aparecer e, mais tarde, 

quem sabe, um convite a sentar-se. Mas não podia sentar pertinho. 

Para disfarçar, os meninos se sentavam nas pontas e duas meninas 

no meio, mas com os pares invertidos. Se a polícia percebesse o 

flerte, era cadeia na certa. Como já foi dito, a aguarda do Aimorés 

não pensava meia vez antes de botar os subversivos na cadeia. Quem 

ia para dançar só saía quando o sol raiasse e os poucos que não iam, 

acabavam por se incomodar com o som alto e os ruídos festantes que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

151 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152 

Memórias do Aimorés // A idosa das unhas feitas 
 

se espalhavam pelas alamedas, ruas e pavilhões e quase não deixava 

escolhas senão a de carnavalear. 

No primeiro dia de festa, Itália olhou para tudo e não foi. 

Passou a noite chorando, se perguntando como estariam as crianças 

e como seria a vida dali pra frente. No segundo pensou melhor. 

“O Carnaval tava fervendo e eu chorando, chorando. Queria pegar 

um avião e fugir, mas não tinha jeito. Daí, eu pensei: se eu ficar 

chorando não vai resolver em nada. Tomei um banho, vesti meu 

vestido godê e fui dançar”. 

Para se tranquilizar, deixava as crianças “na mão de Deus”. 

Rezava por eles e confiava que estariam bem. Foi assim por longos 

anos. A  infância e adolescência dos filhos, Itália deixou aos cuidados 

do mais velho, que tinha seus 20 anos na época, e nas mãos de Deus. 

Falava com os filhos por cartas, por algumas poucas chamadas 

telefônicas e nas visitas que de vez em quando eles faziam para ela. 

Confiando nesse seu Deus, entretanto, Itália logo se tranqüilizou 

de que tudo ficaria bem. Ela, Ele, os anjos, santos e espíritos, aliás, 

sempre tiveram uma estreita ligação. Tão estreita, que ela já tem até 

roupa para se apresentar a eles no céu. Há dois anos, mandou fazer 

e bordar um vestido preto com o qual pretende ser enterrada. Nunca 

usou o vestido, porque ele é único para esse dia do qual ela garante 

que não tem medo. “Fiz o vestido porque eu acho que quando eu 

morrer eles vão pegar qualquer trapo e botar em mim. Eu quero me 

apresentar para Deus de preto. Eles falam que é triste, mas eu digo 

que é para eles verem a falta que eu vou fazer quando eu morrer”. 

Itália sempre priorizou esse momento da chegada no céu, 

tanto que uma das funções que desempenhou no Aimorés foi a de 

organizar os pertences dos pacientes e preparar suas roupas caso 

morressem. Muitas pessoas, depois de internadas, perdiam o contato 

com a família. Ou porque os próprios parentes os deixavam, como o 
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caso de Gina, ou pelas dificuldades de comunicação que existiam na 

época. Algumas também vinham de longe e acabava que a família 

não chegava a tempo de enterrar. Por muito tempo coube a Itália 

preparar os mortos para o reino dos céus. “Ih, tinha gente que só 

tinha trapo para morrer. Eu vinha, pegava uma roupa minha, dos 

vizinhos e vestia para a pessoa ficar bonita. Tem que tá bem vestido 

quando chegar lá em cima, né?”. 

Para ela, o mesmo Deus que pinta as telas que tem na sala de 

casa e dá cara às imagens que cultua no altar de seu quarto é o que 

vai lhe receber no “Reino dos Céus”. Foi esse mesmo Deus que se 

mostrou presente em vários momentos que ela faz questão de contar. 

Conta que descobriu a doença por meio de um “preto veio” de um 

“centro”. Já fazia meses que ela sofria com um tubérculo no braço e 

outro na perna sem saber o que eram. Já tinha passado por alguns 

médicos, mas diz que ninguém se atentou de que era a lepra. Nesse 

dia da descoberta, ela nem queria ir ao “centro”. Foi a vizinha que 

freqüentava que chamou. De primeiro, ela falou que não ia, mas 

depois ouviu uma vozinha estranha que dizia pra ir. Chegando lá, 

foi orientada sem rodeios pelo preto veio que falava estranho. 

- Má fia, precisa ir nos homi de branco, os doutor. Vai que dessa 

vez você descobre. 

Ela foi na mesma semana. Levou três dias para conseguir 

consulta, mas serviu para descobrir. 

No dia em que teve o diagnóstico, os médicos a colocaram em 

cima de uma maca, tiraram toda a sua roupa e examinaram cada 

parte. Depois, colheram o que ela chama de um “pedaço de corpo”. 

O que ela tinha eram apenas dois tubérculos, um no braço e o outro 

na perna. Não doíam e não coçavam. Justamente por isso, Itália é 

conhecida pelos companheiros de Aimorés por “tirar a sorte grande”. 

É uma das poucas que não tem sequelas. Às vezes, chega a esquecer 
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que teve a doença. Ela acredita que esse rigor que os médicos tiveram 

na hora de examiná-la foi decisivo. Mas ainda se lembra com certo 

constrangimento de todos os exames feitos, a maneira como foi 

observada e o temor com que a olhavam pelos corredores. 

De pé em cima da maca, sob os olhares atentos dos médicos, 

enfermeiros e até mesmo dos estagiários de medicina que foram 

chamados para aprender sobre diagnóstico eficaz, ela já soube que 

não viria coisa boa. Depois daquele dia, levou mais de nove meses 

para voltar pra casa em São Paulo. Voltar, no entanto, apenas como 

visita. Bem passageira. Itália não teve nem tempo de se despedir dos 

filhos. Fez uma malinha de roupa e partiu para Bauru. Os médicos 

garantiram que seria só por mais nove meses. Para Itália, durou uma 

vida inteira. Hoje, ela já brinca com a situação e explica o que de fato 

aconteceu. “Nem o médico me dá alta e nem eu peço”. 

Nessa época a internação não era mais compulsória, mas os 

médicos a faziam necessária. Quando o paciente recebia o diagnóstico 

da doença, era orientado pelos médicos a se internar para que o 

tratamento fosse eficaz. A  internação compulsória já havia terminado 

em 1962, porém o pavor em relação a doença que perturbava os 

séculos anteriores ainda existia, bem como as dificuldades em se 

tratar com eficiência um paciente sem acompanhamento constante e 

diário. Eram poucos os que recusavam a internação. 

“Eu falei que se fosse para sarar, eu ia. Fazer o quê? Tinha que 

ir! A gente tinha pavor dessa doença. Ouvia falar cada coisa!”. 

Itália foi com certa dúvida, que viu ir embora logo nos primeiros 

meses de internação. 

No Aimorés, apesar das restrições que ainda existiam, da hora de 

entrar e sair, das repressões ao namoro, da vigilância constante a tudo 

o que se passava dentro e fora – principalmente fora – ela encontrou 

um conforto que não conheceu antes. Hoje sente saudade de um 
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tempo que ficou só na história do Aimorés. Sente falta do “achego” 

do hospital que conheceu e, principalmente, da movimentação. 

Pelas suas contas, chegou a dividir o Aimorés com cerca de mil e 

quinhentas pessoas. Os registros de pessoas que haviam passado pelo 

Aimorés até então era de cerca de nove mil. 
 
 

A  vida de Itália foi difícil por muito tempo. Os pais vieram do 

país que lhe dá o nome e a vida toda trabalharam como meieiros, 

que trocavam a mão de obra disponibilizada nas plantações por 

aluguel e uma porcentagem pequena do que era produzido, em 

fazendas do interior de São Paulo. Família grande, muitos irmãos, 

muito trabalho e pouca instrução em um tempo em que a mulher era 

feita para esposa e mãe. Aos 22 anos, Itália já tinha o primeiro filho. 

O marido era alcoólatra e quase não parava em emprego. Na década 

de 40, quando a família já era de quatro filhos e as situações na roça 

insustentáveis, o marido decidiu procurar algo em São Paulo. Foi 

primeiro e voltou para buscar a família. Na capital, os seis chegaram 

a morar em um porão. Ela conta que era um só cômodo no subsolo 

de uma casa para dormir, comer, viver. 

A  única alternativa que encontrou para tentar ajudar o marido 

foi o trabalho de doméstica. Itália só fez os primeiros anos da escola. 

Aprendeu a ler e escrever alguma coisa, mas foi só. Trabalhando 

de doméstica em turno ilimitado todos os dias e com o pouco que 

o marido trazia com alguns bicos, eles puderam arrumar uma casa 

que, para ela, era boa. “Essa era feita de tijolos e até que era grande”. 

Por ali, a vida dos seis continuou nada fácil. Itália trabalhava por 

dia para ter como comprar comida. “Se eu ganhasse por mês, não 

tinha como comer naquele dia”. Tão logo aprenderam a ver as horas 

e a diferenciar as notas de dinheiro, os filhos começaram a trabalhar. 

Um deles perdeu um dedo aos 16 anos, trabalhando em uma editora 
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gráfica. Passou a receber aposentadoria, mas ainda assim, continuou 

a trabalhar. Pela filha, Itália teve que brigar com um juiz. Neuza 

tinha 12 anos e acabara de arrumar um serviço em uma cartonagem. 

Um juiz descobriu e quis impedir que a menina trabalhasse. Itália 

conta que colocou a melhor roupa que tinha, pegou um ônibus para 

cruzar a cidade e foi falar com o juiz. 

- Veja bem, senhor juiz, minha filha precisa trabalhar para 

ajudar em casa. 

- Na idade dela, o certo é estudar. 

- Ela trabalha de dia e estuda a noite. 

- Mas a noite é perigoso para uma criança voltar sozinha da 

escola, minha senhora. 

- Eu coloco uma prima pra voltar com ela e pronto. 

Com a pouca ajuda do marido, Itália não dava conta de cuidar 

de uma família grande. Eram quatro pequenos. Ela explica com a 

certeza de uma resposta que não a afronte. “Arrumar mistura pra 

eles tudo era uma complicação. Imagina quatro marmitas todo 

dia?”. No fim, ela acabou dando um jeito de reverter a lei e lá foi 

Neuza, aos 12 anos, para o trabalho, somar à renda casa. 

A  menina foi quem mais sofreu quando a mãe mudou-se para 

Bauru. O irmão mais velho, sob a responsabilidade de cuidar da 

família, era rígido. Itália fala com orgulho que o filho fazia as 

coisas serem certas dentro de casa, como ela lhe ensinara antes. 

Itália era criativa nos castigos. Deixava os meninos trancados no 

quarto vestidos de mulher e ia pro trabalho. “Mesmo que eles 

conseguissem fugir do quarto, não tinham coragem de sair na rua 

vestido de mulher”. Também dava uma palmada ou outra, mas 

garante: “Eu não espancava”. 
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Neuza foi a única que não veio para Bauru morar perto da mãe 

nos anos 80, quando as coisas já eram mais prósperas e Itália pôde 

comprar uma casa boa na Vila Santa Terezinha e colocar a família 

para morar nela. A  ideia inicial era alugar: Itália nunca cogitou sair 

da sua casa no Aimorés. Depois, os filhos falaram que queriam vir e 

ela cedeu. Não mudou de idéia, entretanto: continuou morando no 

Aimorés e colocou a família para morar no Parque Santa Teresinha. 

Dos quatro filhos não veio a Neuza, que não quis, e o Laerthe. 

Pouco tempo depois que Itália foi para o Aimorés, Laerthe foi 

assassinado por uma colega de trabalho, em São Paulo. Ainda era 

adolescente e Itália sente certa culpa. Ele era quem mais pedia para 

a mãe voltar para casa. Uns meses antes de morrer, foi visitá-la em 

Bauru e garantiu que falaria com o diretor do Aimorés. Queria 

explicar para ele que os filhos precisam de mãe. Mal sabia o menino 

que essa não era a vontade da Itália. 

“Eu não queria voltar. Tinha conseguido uma vaga para trabalhar 

para o hospital naqueles dias, mas ele não entendia. Eu explicava, 

mas ele não queria saber! Ele dizia que ia falar com o médico”. 

Na última visita que fez à mãe, Laerthe contou que queria sair 

do emprego. Foi ele quem muito novo perdeu um dedo trabalhando 

numa editora, conseguiu aposentadoria, mas continuou a trabalhar. 

Nessa época, ele trabalhava em uma construtora. Como não tinha 

mais a mãe em casa, vivia no próprio galpão da empresa, que oferecia 

estadia e comida aos funcionários, mas já fazia alguns meses que 

não queria mais trabalhar porque vinha brigando com um amigo de 

trabalho. Itália nem quis escutar o que, para ela, pareciam bobeiras. 

Mandou o menino mudar a cama de lugar, já que o colega e o filho 

dormiam perto, e não dar trela para conversa fiada. Menos de um mês 

depois, o filho morreu baleado por esse mesmo colega de trabalho de 

quem tanto reclamava. 
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Itália lamentou, mas de novo não se deixou abalar. Nem mesmo 

a morte do filho lhe fez querer voltar para casa. Nessa época, já 

haviam se passado os nove meses de tratamento e, se quisesse 

poderia voltar. Não quis. Tinha acabado de começar a trabalhar 

como laborterapista na enfermaria do hospital, com a promessa de 

que não demoraria para se tornar funcionária pública. De fato, em 

1973, através de uma lei, o governo estadual integrou as pessoas 

que trabalhavam no regime de laborterapia de instituições como 

os asilos colônias à folha de pagamento do funcionalismo público. 

Hoje, já que grande parte dos ex-internos desenvolviam como 

alguma função dentro do asilo, a maioria deles é aposentada como 

servidor público. 

Por tudo isso, quando o filho morreu, Itália secou as lágrimas, foi 

até São Paulo cuidar das coisas do enterro, se despediu de novo dos 

três filhos que ficaram e voltou para Bauru. Itália fala que as burocra- 

cias da morte tem que ser feitas “com gosto”, aos mínimos detalhes. 

Depois desse, ela enterrou outros dois filhos. Só sobrou a Neuza. 

Em quatro décadas enterrou os três filhos homens que teve e faz 

questão de frisar que cuidou “com gosto” dos velórios e enterros, 

para que tudo saísse bem. É como se cuidando da morte dos filhos 

ela quisesse recompensar a vida deles, pois passou a maior parte 

cuidando de longe, por meio de telefonemas, cartas e a confiança 

em Deus. Só isso. “Eu quis fazer tudo pra ele [Laerthe]. Fui pra lá 

na hora pra poder fazer o velório e o enterro. Fiz tudo o que pude”. 

Na década de 80, na morte de Zuerthe, o segundo filho que Itália 

enterrou, ela precisou de ajuda. De tão acostumada que estava com a 

praticidade com a qual encarava a vida até então, ela se surpreendeu 

com as próprias emoções. A mãe descobriu que não estava bem 

quando todos os acertos burocráticos da morte terminaram. Depois 

do velório e do enterro, quando a “parentaiada” foi embora, ela deitou 
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na cama e pensou. “A Neuza está longe, cuidando da sua própria 

família. Em Bauru, tinha apenas mais um filho, o Lauro. Esse dava 

mais trabalho que bênçãos”. Se viu sozinha. Chorou e se assustou 

com tanta emoção. Tão estranha para quem sustentou a vida toda 

sem esmorecer. Poucos dias depois, resolveu procurar ajuda médica e 

acabar logo com isso. O diagnóstico foi de síndrome do pânico e as 

indicações, além de remédios, de receber mais visitas familiares, sair 

de casa, se animar. 

Na morte do Lauro, já não ouve pânico. Itália achou que foi o 

melhor que Deus podia fazer. O filho era epilético e precisava da 

mãe para tudo. “Eu não podia sair. Teve uma vez que ele chamou 

o hospital inteiro porque achava que eu estava morta dentro do 

quarto e eu estava na cidade comprando”. Poucos dias antes de 

morrer, gemia de dores, tinha a barriga inchada e cansou a semana 

da família com idas e vindas ao hospital. Por essas e outras, Itália 

teve uma séria conversa com Deus. “Eu pedi que se fosse pra ele me 

levar, que levasse o Lauro primeiro. Como ele ia ficar sem mim?”. 

Foi atendida de imediato. Lauro morreu há três anos, Ele ainda não 

a levou, no entanto. 
 
 

Lauro e Zuerthe, estão enterrados no cemitério do Aimorés. 

Assim como outras 3.328 pessoas, a maioria delas ex-internas, alguns 

familiares dos ex-internos e pacientes mais recentes. Da década de 

30 a 50, quando a internação era compulsória e o Aimorés era uma 

cidade isolada, eram os próprio internos que faziam os túmulos que 

eles mesmos usavam. Esculpiam detalhes e esculturas, no próprio 

cimento. Hoje, pelo pouco que sobra, dá para ver que as lápides eram 

quase obras de arte. Santos, anjos, detalhes, desenhos enfeitavam o 

momento de morrer dos leprosos. Hoje, essas marcas brigam para 

resistir ao tempo e ao desleixo. O mato toma conta do local onde 
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parentes e internos descansam ou não. Dá para contar nos dedos 

de uma mão quantas cruzes do cemitério estão de pé. Partidas, 

quebradas tortas, como a história toda, que parece ir-se embora a 

cada ex-interno que morre. Mais ao fundo, algumas covas já abertas 

antecipam o fim dos ex-internos mais antigos. São cerca de dez 

buracos já feitos, para facilitar o trabalho depois. 

Itália gosta de visitar os túmulos. Leva velas e é cheia de rituais. 

Não pode levar embora nem as velas que sobraram e nem os fósforos. 

“O que entra no cemitério, é do cemitério”. Não se conforma de ver 

tanto desleixo com os mortos. “Ah Lauro, olha onde você veio parar, 

meu filho?”. Em uma das visitas que fez, para levar uma placa ao 

túmulo do Lauro, custou a achar a sepultura, tanto era o mato. Para 

ela, quem deixa o cemitério assim, não tem medo de assombração. 

“Os morto tão tudo virando no túmulo com essa bagunça”. 

Ela sabe que um dia é em meio àquele mato e àquelas centenas de 

lápides quebradas e covas esquecidas que ela vai também descansar. 

Isso já é opção sua. Ainda que não lhe agrade o cenário, é uma 

opção que ela não discute e nem aceita opiniões. “Aqui do Aimorés 

eu só saio morta. Por mim, eles me enterravam aqui na minha casa 

mesmo. Cabe certinho meu túmulo aqui”. 

Itália não reclama da internação. Apesar de ter deixado os filhos, 

mudado de cidade e modificado os rumos da vida sem possibilidade 

de escolhas, ela diz que a vida que teve no Aimorés foi mais branda 

do que a tinha trabalhando como doméstica em São Paulo, com 

quatro crianças para alimentar. Chega a reclamar que o Lauro de 

hoje não é tão bom quanto antes. Sente falta do “achego” que sentiu 

quando chegou. Um pouco desse sentimento vem pelas modificações 

que ela mesma sofreu com o tempo. Quando chegou ao Aimorés, 

Itália trabalhava, freqüentava o Cassino, ia às festas e fez muitas 

amizades entre o corpo médico e os enfermeiros do hospital. Hoje, 
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a situação é outra. Das mais de mil pessoas que Itália acredita que 

vivessem no Aimorés quando ela chegou, sobraram menos de 30. O 

Cassino virou museu e não existe mais uma cidade como era antes. 

A relação que ela tem com os médicos de hoje, é distante. Sem 

grandes conversas e amizades. 

Por essas e outras, ela afirma que, apesar de a segurança de hoje 

ser externa e mais organizada e de a repressão ter tido um fim, na 

sua época tinha um quê de diferente que dava ao Aimorés uma 

cara de casa. Quando entrou, ainda que a internação não fosse mais 

compulsória, os internos tinham que pedir autorização para sair e, 

quando a autorização vinha, já estava marcado o horário da volta. 

O comportamento “na cidade” tinha que ser “de gente com lepra”. 

“Não podia pegar em nada e nem ficar muito perto das pessoas de 

saúde. Uma vez, um senhor leproso foi à feira e ficou mexendo com a 

mão nos grãos de feijão. Ele voltou com a polícia e nós tudo levamos 

bronca. Depois ficamos quase um mês sem poder sair”. 

Namorar também não podia. Logo que foi internada, Itália ficou 

viúva do marido que já estava internado por problemas de saúde há 

alguns meses. Ela acabou casando pela segunda vez com um interno 

do Aimorés, mas conta que foi difícil namorar no começo. Era preciso 

pedir autorização para o diretor do hospital, mesmo em tempos que, 

por lei, já seriam de liberdade. Para conseguirem casar, Itália conta 

que foi um processo tão difícil, que nem sabe se compensou o ato. “Os 

médicos ficavam em cima. Teve uma mulher que chegou a ser expulsa 

porque foi pega no mato namorando. Eles não queriam que a gente 

misturasse os tipos de doença”. Os médicos permitiam somente que 

casais com o mesmo tipo da doença se relacionassem para que não 

houvesse a “mistura” duas segmentações diferentes da lepra. 

Nas suas memórias, ela acredita, entretanto, que esse controle todo 

era também garantia de cuidado por parte dos médicos e funcionários 
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do Lauro. Reclama que hoje ninguém se importa com os “doentes” 

como ela. Ninguém pergunta se ela está bem ou repara quando ela 

pega um gripe forte ou faz um corte em algum lugar. “Como eles 

ficavam sempre em cima, viam logo se uma pessoa não tava bem, se 

tava mancando de uma perna ou com uma gripe. Já mandava passar 

pelo doutor”. Itália, na verdade, sente falta de atenção. De contato. 

No Aimorés ela invertou os papéis que passou a maior parte da vida 

a desempenhar: deixou de cuidar e passou a ser cuidado. 

Sente falta também da movimentação, e reclama. “Eram mais de 

mil e quinhentas pessoas vivendo aqui na época em que eu entrei! 

Uma animação danada! De sábado tinha baile. De semana, cinema. 

Era muito bom. Agora tá ai. Tudo parado”. E diz que por lá, nunca 

faltou nada. Mesmo quando dividia a casa onde hoje vive sozinha 

com mais três pessoas, e não tinha o conforto que foi comprando 

com o tempo, ela achava bom. “Era confortável”. 

Com alguns dos médicos que fez amizade, foi até viajar. Ia para 

cozinhar e cuidar da casa, mas sempre dava um jeito de molhar os 

pés no mar. A gestão de hoje não lhe agrada. Sente falta de ser 

paparicada e vigiada de uma forma que, para ela parecia cuidadosa. 

Ainda assim, não reclama muito. Não se arrepende. Não questiona. 

Itália fala hoje que a lepra foi uma benção em sua vida. Um sinal, 

que ela ampliou e fez de fé, de que aquele deus que ela tanto fala e 

acredita olhou por ela. É também por gratidão que ela já hoje tem a 

roupa que quer vestir para estar frente a frente com ele. “Se eu tivesse 

continuado a trabalhar como doméstica do jeito que eu trabalhava, 

hoje eu tava mal. Não ia ter aposentadoria e nem o conforto que 

eu tenho”. Até a falta de seqüelas, para ela, é uma demonstração 

de como a lepra só lhe trouxe bens. Viu muita gente morrer. Viu 

interno chorar porque queria ir embora e viu formas feias da doença. 

“Para mim, a lepra nunca foi ingrata”. 
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Itália afirma que viveu uma boa vida de Aimorés, uma visão 

diferente dos outros internos. Para ela, as histórias de que o hospital 

era uma prisão cheia de tristeza e de repressão serviu só para 

assombrar os 300 quilômetros que demorou para vir de São Paulo 

à Bauru. Manteve distanciamento de tudo o que era ruim. De todos 

que viam a internação como uma penitência, porque essa nunca foi 

sua sensação. Fez questão de ficar longe de quem era triste. “Tinha 

gente que chorava, que queria ir embora, eu ficava longe. Aceitei que 

aqui é que ia ser o meu lugar”. Quando atravessou o arco do antigo 

parlatório, Itália teria deixado inundar-se pela festa de carnaval. 

Ela rememora uma trajetória permeada pela felicidade. Talvez o 

presente já não a satisfaça, a lembrança é mais acolhedora. 

- Você foi feliz aqui? É feliz hoje? 

- Ô se eu sou feliz! A  única coisa que eu penso da vida é que eu 

quero morrer aqui. Bem aqui. 
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Na década de 80 a internação com- 
pulsória se torna inexistente. Com 
as diversas e intensas modificações 
implantadas pelo Governo em 70, 
a lepra passa a ser tratada de outra 
maneira, bem como a história da in- 
ternação toma um distanciamento da 
sociedade contemporânea. Na 8ª Con- 
ferência Nacional de Saúde do país, 
é divulgada a preocupação quanto 
ao que deve ser feito com os antigos 
Asilos Colônias. Decide-se por trans- 

formar alguns em hospitais gerais e 
outros, como é o caso do Aimorés, em 
centros de referência do tratamento 
da lepra e das dermatologias em geral. 
Tanto que, em 1989, o então Hospital 
Lauro de Souza Lima recebe o nome 
que o acompanha até hoje: Instituto 
Lauro de Souza Lima. 

O tratamento poliquímico é em- 
pregue em todo o sistema público de 
saúde e os doentes podem ser atendidos 
nos próprios postos de saúde munici- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pais, para depois serem encaminhados 
aos centros de referências e hospitais 
especializados. A lepra continua a ser 
tratada como tema de saúde pública, 
mas as evoluções no tratamento e as 
descobertas referentes ao contágio e 
proliferação da doença trazem a di- 
minuição de sua incidência. A década 
de 80 é a década do alívio. Após 60 
anos transitando entre um sistema de 
isolamento e dúvidas, a saúde pública 
reorganiza e coloca em práticas novas 

formas de cuidar da doença. 
Desde então até os dias de hoje, 

o tratamento usado na cura é o 
mesmo poliquímico implantado na 
década de 70, com a modificação de 
algumas substâncias. Tendo acertado 
o tratamento, ainda falta para a 
medicina explicar questões pontuais 
sobre o contágio. 
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lice estava brincando com a irmã. As duas corriam pela casa 

de um lado para o outro até que uma fez uma brincadeira 

que a outra não gostou. Coisa de criança. Nessa época (década 

de 40), Alice estava com 12 anos e a irmã tinha mais ou menos 

a mesma idade. Começou aquela discussão infantil cheia de “foi 

você” e “eu vou contar para a mamãe” que terminou em puxões 

de cabelo e outras pequenas agressões. A  irmã meteu um beliscão 

no braço de Alice com os dedos fartos e muita vontade. A  menina 

não hesitou em responder. 

- Pode beliscar, eu não sinto nada mesmo. 

Alice acabara de descobrir – e de espalhar para a sua família – 

que era leprosa. A  mãe estava por perto e se atentou de que algo 

estava errado. 
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- O que foi que você disse, Alice? 

Era verdade. A menina já tinha perdido a sensibilidade em 

algumas partes do corpo. Poucos dias depois, foram ela, a mãe e a 

irmã mais velha ao hospital comprovar a notícia. Foi a primeira vez 

que Alice ouviria o insulto que nunca deixou a sua cabeça. Sem se 

preocupar com a presença da criança, a irmã e a mãe julgaram em 

bom tom. 

- Que desgraça! Que vergonha! Você é a vergonha da família, Alice. 

Por muitos anos foi assim que eles a fizeram se sentir. Ainda 

hoje, busca esquecer todas as ofensas. “Isso que é duro! A  infância 

fica gravada dentro da cabeça da gente. O que eu fiz ontem, eu posso 

até esquecer, mas a infância gruda”. 

E não poderia ser diferente. A infância de Alice foi divida 

em duas fases contrastantes: pré e pós lepra. A menina deixou de 

ser a queridinha da casa para se tornar o estorvo em poucos dias. 

Magrinha e inquieta, ela era chamada de mosquito elétrico pela 

família. Os grandes olhos azuis sempre a acompanharam, bem como 

a beleza de boneca. “Eu sempre fui bonita. Perfeitinha. Mesmo com 

a lepra”. Desde pequena, já tinha o jeito determinado e teimoso que 

conversa até hoje. “Isso veio do papai”. 

A família tradicionalista sempre viveu no sul do país, na 

região de Barra de Laguna (SC). Alice tinha mais nove irmãos. 

Por anos tentou esquecer, além das ruins, as lembranças que lhe 

fazem saudade. Não conseguiu. Não é só o ruim que gruda. “Eu 

sentia muita falta do que foi bom. Daquele camarão que mamãe 

fazia. De quando o papai dizia que domingo nós íamos pra praia 

e a gente passava o dia todo por lá. Das cucas (doce típico do Sul) 

que a mamãe fazia e eu vendia tudo. Dos cuscus de amendoim. A  

infância fica gravada”. 
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A  lepra foi o veredito da tristeza da infância de Alice. O positivo 

no exame carimbou o destino da menina. Tudo passou a ser separado: 

dos garfos à cama. Alice não podia mais ficar perto dos irmãos, não 

ganhava mais beijo de mãe e nem fazia as refeições com a família. 

A  ordem era a de não deixar a vizinhança saber que ali tinha uma 

leprosa. Mas, às pessoas mais próximas, a notícia foi dada como 

prevenção. Ninguém queria ser responsável pela desgraça alheia. 

Assim, ela foi expulsa da escola. 

“Eu tinha uma professora que se ela dissesse: „Alice, se joga ali que 

o trem vai passar‟, eu me jogava, do tanto que eu gostava dela. Ela ia 

ser minha madrinha de crisma. Eu já até chamava ela de madrinha. 

Mas ela me mandou um aviso para que eu não fosse mais à escola. 

Ela não ia nem me crismar porque eu era leprosa”. 

A maior tristeza para Alice é que ninguém lhe explicava o 

porquê de tanto terror. 

De pequena, ela mal sabia sobre a lepra, a vergonha e tudo o 

mais. Precisou descobrir sozinha, como tudo o mais que fez na vida 

a partir daí. A  maior mágoa foi descobrir que não havia motivos para 

tanto rancor. Nessa época não havia tratamento e a lepra era muito 

feia, mas, para Alice o medo da doença nada tem a ver com desamor. 

“Eu não condeno que me afastassem, mas eles podiam ter feito com 

amor. A  gente se achava um lixo. Era isso que machucava”. Ela conta, 

com um pesar que é quase inveja, a história de uma amiga leprosa 

que teve o apoio da família. “Eles separaram tudo que era dela na 

casa, mas ela teve amor. Eles nunca a humilharam, renegaram. Por 

isso, ela é normal. Não tem magoa e nem revolta”. Alice garante que 

hoje também já não tem nenhumas das duas coisas, mas não esconde 

que por muitos anos as nutriu. 

A menina Alice teve que encontrar formas de sentir-se ao 

menos um pouco querida. “Eu fazia de tudo para me mostrar útil”. 
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Encontrou uma família vizinha que tinha um engenho. Mal o sol 

saía e a menina fugia para lá. “Eles não sabiam da doença e me 

tratavam bem. Que criança não gosta de carinho?”. Para passar o dia 

refugiada, Alice se dispôs a trabalhar. Passava o dia todo mexendo 

tacho e fazendo açúcar, farinha, beijú. No fim do dia, a família lhe 

dava um saquinho de beijús e ela levava para casa. Do beijú da Alice 

ninguém tinha medo, nojo ou vergonha. “Eles comiam de café da 

manhã e eu me perguntava: Como é que meu beiju vocês comem?”. 

Chegou um momento em que ela se cansou de tudo isso. Se 

cansou de fazer beijú e da humilhação e decidiu rezar. Pedir a 

piedade da santa da gruta. Na cidade dela havia uma gruta com a 

imagem de uma santa milagrosa. Todos os dias, a menina ia até a 

gruta, se ajoelhava e pedia a salvação. Ela já havia aprendido que 

naquele tempo não tinha cura para a sua doença e, então, não perdia 

reza com pedidos impossíveis. Alice, aos 13 anos, se ajoelhava e 

pedia a morte. “Eu não queria mais ser a vergonha da família e o 

único jeito era morrer”. 
 
 

A morte não veio. Ao que hoje, a Alice adulta agradece. Ela 

aprendeu a aceitar a vida e até gosta dela. Entregou-se ao teatro, 

à leitura, à pintura e ao amor e parou de querer a morte quando 

sentiu que não era mais a vergonha de ninguém. A solução que 

a santa encontrou para a vida de Alice foi outra. A internação 

compulsória para a menina foi como descobrir o caminho de um 

céu. É verdade que nele as nuvens não eram de algodão nem nada 

macio, mas para Alice estar junto a iguais foi a única maneira de 

querer continuar a viver. 

Uma prima leprosa vivia internada em um hospital de 

Florianópolis há anos. Quando Alice estava com 15 anos, essa prima 

conseguiu licença para visitar a família. Ela tinha asas de anjo, na 
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lembrança de uma Alice que só queria fugir dos olhos raivosos da 

família e, ao vê-la, descobriu uma solução. Não teve dúvidas: contou 

que tinha a doença e pediu que a prima a levasse para a internação 

também. “Tudo o que eu queria era sair dali”. 

A família pensou e decidiu que era mesmo melhor acatar ao 

pedido antes que começassem a aparecer sequelas e a notícia se 

espalhasse. Colocaram uma só regra. 

- Tu tens que sair sozinha, Alice. Sem que a vizinhança saiba que 

estás indo internar-te em uma asilo de leprosos. 

Ninguém precisava saber da tamanha desgraça da família Andrade 

e assim foi. A  prima foi primeiro e Alice, sozinha, foi depois. 

Escolheram o domingo porque não havia quase ninguém nas 

ruas para observar a partida. Se esqueceram, no entanto, que nem 

mesmo o porto funcionava. Era preciso atravessar um pedaço de mar 

para chegar até Laguna e pegar a balsa que levava a Florianópolis. 

Foi preciso pedir que um senhor marinheiro a levasse de barco, 

inventando uma história de urgências. Ele aceitou. Alice não teve 

medo. Arrumou uma trouxinha de roupas, porque nem mala tinha, e 

se despediu sem abraços ou beijos. O pai consolou. 

- Vai, Alicinha. Nós ainda temos que agradecer a Deus que fizeram 

aquilo lá pra vocês. 

Do pai, Alice não se queixa. Diz que era um homem bom. Apenas 

distante, como os homens desse tempo. 

Uma irmã tentou lhe fazer um agrado. “Com a voz muito 

embargada, ela saiu na janela e me chamou:” 

- Alice, que número tu calças? 

A menina estava ferida. Houve muito tempo para agrados não 

feitos. Agora, não havia mais. 
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- Pé de doente não tem número. Não te preocupes. 

E foi embora. Só voltou a ver a família quase dez anos depois. 

Já casada e a pedido do marido. Por ela, não voltava nunca mais. 
 
 

No hospital, o mais difícil foi esperar o momento da triagem. 

Alice não queria aguardar nem mais um minuto para entrar no seu 

mundo e deixar o mundo “de saúde”. Um mundo no qual ela não 

podia nem mesmo lavar suas roupas para não contaminar a água 

dos outros. Não podia pegar o mesmo brinquedo que um primo, a 

mesma caneta que uma irmã ou vagar pela casa durante a noite sem 

ser vigiada pelos olhares medrosos da família. Um mundo que só não 

lhe tirou o direito de respirar porque não era corajoso o suficiente 

para assumir, sem hipocrisias, a carapuça de assassino.“Eu queria sair 

daquele inferno e entrar no céu. O hospital pra mim foi o céu”. 

Alice queria passar logo pela triagem e fazer parte do hospital. 

Na fila, causou espanto entre a maioria dos leprosos, que viam a 

internação como uma penitência 

- Vamos gente! Anda logo com isso porque eu quero entrar. 

Enquanto seguiu as ordens do hospital, Alice foi tratada com 

todo o carinho. Todos se apaixonaram pela boneca dos olhos azuis 

e ela pôde reviver as delícias de ser mimada, de ser beijada, colocada 

para dormir. “Eu fui tratada com muito, muito carinho. As mães que 

estavam lá estavam carentes de uma criança para cuidar”. 

- Uma balinha pra você, Alice! 

- Quer um abraço? 

- Um doce para você, querida! 

“Quem não quer isso? Eu entrei no céu”. 
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Alice passou cerca de cinco anos nesse hospital. Por lá, continuou 

os estudos, aprendeu teatro, começou a cantar, descobriu que ainda 

era um ser humano. “Antes, eu vivia como um bichinho acuado. 

Com medo das pessoas”. A menina se tornou querida para os 

leprosos. E eles se tornaram a família da menina que, na primeira 

carta que recebeu da mãe, não fez questão de esconder a mágoa. 

“Mãe, agora eu acredito que existe céu e inferno. Porque eu saí 

do inferno e vim para o céu”. Alice soube que a mãe chorou muito 

quando leu. 

No hospital, Alice não tinha medo dos doentes “mais atacados”, 

que eram aqueles que já sofriam as piores reações da doença. “Tinha 

gente desfigurada lá dentro. Que não tinha nem mais os traços do 

rosto. Hoje, com os tratamentos, já não se vê mais isso. Eu não ligava. 

Conversava com todo mundo. Passava por todos os corredores”. Por 

lá ela fez amigos e descobriu, já quando estava mais crescida, que 

para proteger o mundo de saúde, o mudo doente convivia com a 

repressão e com a tristeza. Ela guardou suas lembranças com tantos 

detalhes que, quando conta, a mente de quem ouve recria suas 

palavras em imagens e viaja no tempo de suas memórias. 

Conta, cheia de admiração a história do leproso poeta: um 

velhinho que, como reação da doença, tinha feridas espalhadas pelo 

corpo todo. Elas tinham mau cheiro e, por isso, ele ficava separado 

de todos os outros doentes, em um quarto no fundo do corredor. 

Todo dia, Alice passava por lá. Não entrava. Colocava o ouvido na 

janela e ficava horas ouvindo o som que vinha. “Naquele quarto, 

que tinha aquele cheiro forte e ruim, ele fazia versos maravilhosos 

e recitava alto poesias lindíssimas”. Não demorou muito, o poeta 

faleceu, deixando legado. Alice pegou gosto pela poesia e aprendeu 

a recitar. Quando conta, já emenda nos relatos um trecho de alguma 

poesia, para mostrar a sua habilidade. 
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Ela relembra também, ainda sem se conformar, a história do 

bebê arrancado da mãe ao nascer. Os pais eram um casal leproso 

que vivia no hospital há algum tempo e queria muito ter filhos. 

Alice tinha muita amizade com eles e quis como um irmão o bebê 

que, finalmente, estava por vir quando o casal engravidou. Foram 

nove meses de espera e de planos. O casal contava os dias para o 

nascimento, sem saber o que os esperava. “Mal a criança nasceu, 

foi arrancada da mãe. Ainda toda suja de sangue, sem banho, sem 

nada. As freiras estavam esperando dentro de um carro preto do 

Departamento de Profilaxia da Lepra, parado do lado de fora do 

hospital. Levaram o bebê para o educandário, sem que a gente 

pudesse nem vê-lo. Aquilo ali me chocou muito”. 

Alice nunca teve filhos e, depois de presenciar esse fato, se 

convenceu de que os asilos e hospitais colocavam remédios para 

impedir a natalidade. 

Essa informação ainda causa controvérsias. Há ex-internos que 

juram que isso realmente acontecia. Há outros, no entanto, que 

garantem que não era assim. Dr. Somei Ura, diretor da Sessão 

de Treinamento e Pesquisa do Lauro, explica que um dos locais 

afetados pela lepra é justamente os testículos. Nas mulheres, a 

doença não causa infertilidades, mas no homem é fatal. “Ela ataca 

o testículo ou durante a manifestação da doença ou depois, como 

reação. Era por isso que eles não tinham filhos”, explica. Diz ainda 

que a infertilidade pode ser vista como um dispositivo do próprio 

organismo para evitar herdeiros doentes. Hoje, com o diagnóstico 

e tratamentos mais precoces é possível evitar a infertilidade. Na 

época, era acometida em quase cem por cento dos casos. 

Alice não teve filhos e hoje lamenta a falta de netos correndo pela 

casa e de companhia para passeios e almoços. Diz até que chegou a 

procurar um médico e que os problemas apontavam mesmo para o 
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marido. Para ela, o que importa é que eles não vieram e não muda de 

opinião: “Eles colocavam remédio sim. Ô se colocavam”. 

Outro desses momentos que marcaram a vida de Alice no 

hospital, e deixaram bem claros na sua cabeça de menina os limites 

estreitos entre a doença e a saúde, aconteceu com a prima. Aquela 

que chegou com asas de anjo e a levou para a internação. Alice revive 

como se ainda estivesse lá, os últimos meses da prima anjo, que 

morreu aos 20 anos, de tuberculose. 

Fazia meses que a prima estava tossindo. Ela e Alice dormiam 

juntas e Alice foi a primeira a perceber que havia algo de errado 

acontecendo. Pediu ajuda aos médicos e ouviu a promessa de que eles 

a levariam para fazer um exame de raio-X em outro hospital, porque 

ali não havia o recurso. Os médicos não omitiram, entretanto, que 

isso poderia demorar. Era quase impossível que um leproso pudesse 

usar um hospital “de saúde”, fosse por vida ou por morte. Era preciso 

autorizações e todo um esquema que não colocasse a sociedade em 

risco. Assim, até que tudo se organizasse, a tuberculose do anjo de 

Alice já não tinha mais cura. 

“O dia em que arrumaram uma forma de ela ir, parecia que o 

papa estava chegando, cheio de polícia e segurança pra ninguém se 

aproximar.Diz que a parte do hospital em que ela esteve foi totalmente 

interditada porque uma leprosa ia fazer uma chapa do pulmão. E ela 

era perfeita. Não tinha nenhuma marca. Eles demoraram tanto para 

levá-la, que não teve jeito de salvar”. 

Alice esteve com a prima da primeira tosse ao último suspiro. 

Lembra com perfeição das últimas palavras que, já sem conseguir 

falar, ela escreveu antes de morrer. Sente culpa por não conseguir 

recordar do resto. “Eu era uma menina! Nem pensei em guardar a 

carta ou gravar tudo. Hoje queria ter isso comigo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

177 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

178 

Memórias do Aimorés // A menina sem medo 
 

“Parto com Jesus. Minha cruz está pesada, mas por eu ter Jesus ao 

meu lado tornou-se leve como uma pena de galinha” 

Além desses três momentos, há também outros muitos que 

Alice guardou. Ela relembra das peças de teatro que participou, das 

músicas que cantou, dos jogos que brincou, das amigas que fez, de 

todo o cotidiano do hospital que fez de casa. 

Antes de tirar os pés do chão e descobrir que havia um céu além 

do céu, ela memorizava cada detalhe do mundo a sua volta e era 

querida e mimada pelo hospital. “Mas sempre vem o bichinho do 

amor e muda tudo, né?”. Assim como a infância de Alice se dividiu 

em duas fases contrastantes, a adolescência dela também foi assim. Se 

dividiu em duas fases decisivas. 

Aos 18 anos, Alice se apaixonou por um homem separado, 

20 anos mais velho e precisou subverter os padrões da sua época, 

ignorando os olhares do hospital, que deixaram de ser de carinho e 

passaram a ser de repressão. 
 
 

Quando Alice e seu gaúcho (ela prefere que o nome de seu 

marido não seja divulgado, porque a família dele poderia não 

gostar) se conheceram, ele já era separado e tinha um filho 

pequeno. Ela, aos 18 anos, mal sabia sobre o amor e tudo o mais 

que vem com ele. Mas não teve jeito: O gaúcho entrou pela porta 

do hospital, os burburinhos de que havia gente nova por ali se 

espalharam e Alice, sempre curiosa, deu um jeito de conhecer o 

novo hóspede. Foi na primeira mirada que a paixão veio. “Ele era 

lindo. Um homem alto, moreno, inteligente. E eu, toda menina, 

com os hormônios a toda. Me apaixonei!”. Pronto. Estava decidida 

mais uma parte do futuro de Alice. 

As freiras, os médicos, as amigas, os pacientes mais atacados do 
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hospital - e há quem garanta que até o leproso poeta, se estivesse 

vivo - todos que souberam do romance dos dois se opuseram e não 

esconderam. 

- Alice, tu és uma menina! Vais te envolver com um desquitado. 

- Não sabes o que estás fazendo, menina! Ele não vai querer 

coisa séria. 

- Alice, vais ser expulsa do hospital! 

A única ameaça que realmente fez medo na Alice adolescente 

foi essa última. Nessa época, ela já tinha ganhado alta. Se quisesse, 

poderia voltar a viver em casa. Não quis de jeito nenhum. Preferiu o 

hospital. Implorou que os médicos a deixassem ficar. Para não correr 

o risco de ser mandada para casa, o romance dos dois acontecia em 

silêncio. No escuro. Entre os corredores. O gaúcho em pouco tempo 

se tornou locutor da rádio do hospital. Todo dia, em um horário já 

certo, ele tocava uma canção de amor. 

- Alô, alô, Gaiata. Um admirador está te dedicando essa canção. 

Todos imaginavam, Alice tinha certeza de que era para ela. Os dois 

também trocavam cartas de amor. Escondiam as correspondências 

dentro de revistas, jornais e entregavam um para o outro. As cantorias 

dela na rádio também foram se tornando mais e mais constantes. No 

intervalo de cada música, os apaixonados tinham tempo para um 

olhar ou um apertar de mãos. E eles queriam mais e mais intervalos 

assim. Naquela época, era desse jeito que se namorava. 

Essa paquera às escondidas se estendeu por quase um ano até os 

dois decidirem que chegara o limite. Uma que a vontade de ficarem 

juntos já estava a ponto de esquecer as ameaças, e deixar o amor cair 

aos olhos do povo. Duas que, por mais escondidos que fossem, até 

os menos atentos percebiam o flerte entre os dois apaixonados. Alice 
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já estava desmoralizada entre os internos do hospital. Os mesmos 

que outrora lhe ofereceram abraços e doces, agora a chamavam dos 

piores insultos. 

Decidiram fugir. Era a melhor alternativa. Além das cartas que 

trocavam algumas vezes ao ano, Alice não tinha mais nenhum contato 

com a família. O gaúcho acabava de separar-se. Sua ex-mulher pediu 

o divórcio quando soube que ele era leproso e o afastou com pavor 

do filho pequeno. Não tinham nada que os prendesse ali. Tanto ele 

quanto ela não tinham sequelas da lepra pelo corpo, o que deixava 

mais fácil sair pelo mundo sem ser excomungado. Estava decidido: 

Alice e o gaúcho iam fugir dali para um lugar onde pudessem 

namorar com a paz que os enamorados merecem. 
 
 

O hospital estava a meses ensaiando uma peça de teatro sobre a 

vida de Jesus Cristo. No dia da encenação, a sociedade em peso estava 

presente. Jornalistas, políticos, grandes nomes da elite ocupavam o 

camarote do auditório, colocado a uma distância segura dos atores 

leprosos. Alice participava da peça também, mas, na última cena, a 

da crucificação de Cristo nas Oliveiras, ela não precisava estar no 

palco. Acharam que o momento era o mais propício: “Todos iam 

estar atentos e emocionados com essa cena e nem iam se dar conta da 

gente”. Combinaram e deixaram tudo pronto. 

Aos arredores do hospital, passava um rio. Era preciso atravessá- 

lo e depois a uma mata para chegar até a estrada que dava acesso 

a cidade. Alice e o gaúcho fizeram todo o trajeto a noite. Só com 

a luz da lua, como ela gosta de lembrar. “O que a gente não faz 

por amor, né? Se a polícia nos pegasse, íamos apodrecer na cadeia”. 

Dizem que os apaixonados tem redobrado o número de anjos da 

guarda, e assim foi com Alice e o gaúcho. Eles conseguiram chegar 

à cidade de onde, na mesma noite, tomaram um táxi e um ônibus 
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para Curitiba. De lá foram para o Rio Grande do Sul. Descobriram, 

no entanto, que teriam que ir mais longe. 

Alice conta que o Sul dessa época era muito tradicionalista. 

Na sua visão, muito mais do que São Paulo. “Eles eram atrasados 

perto de São Paulo”. Assim nenhum hospital quis receber os dois 

porque eles não eram casados e a Igreja, que, na época, tinha um 

relacionamento estreito com a política e a saúde, não aceitava esse 

tipo de relacionamento. Em um dos hospitais que foram, no Rio 

Grande do Sul, encontraram um diretor disposto a ajudar. 

Alice não se lembra o nome dele, mas não se esquece da ajuda. O 

casal contou toda a sua história e, com pesar, o diretor disse que não 

podia aceitá-los, mas encontraria outra solução. Aconselhou que 

eles viessem para São Paulo e se internassem em um asilo daqui. 

O casal, no entanto, saiu do hospital levando a roupa do corpo e 

mais uma troca. O dinheiro que levavam, já tinha se acabado e os 

dois não tinham nem como pagar a passagem. Mas, o diretor estava 

mesmo disposto a fazer uma boa ação. Pagou as duas passagens e, 

para garantir que daria certo, ligou para os contatos que tinha no 

asilo de Pirapitingui – interior de São Paulo - e já deixou a entrada 

dos dois acertada. 

Alice e o gaúcho viajaram de Maria Fumaça de Porto Alegre 

a Mairinque, cidade do interior de São Paulo. Até o asilo de 

Pirapitingui, próximo a Itu, mais 40 km, pegaram um ônibus. A  

viagem durou tanto tempo que ela até perdeu a conta. Só sabe que 

foi mais de um dia. Para comer, levaram apenas uma sacolinha com 

ovos cozidos e sal. Era o tinha naquele momento. 
 
 

O casal viveu mais de dez anos internado no asilo colônia de 

Pirapitingui, que fica a cerca de 250 km de Bauru. O asilo foi fundado 
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em 1931, o terceiro entre os cinco do estado, e ficou conhecido entre 

os internos por ser palco das piores revoltas e das maiores repressões. 

Por lá, as mesmas barreiras que separavam os doentes dos “de 

saúde” que ela conheceu no Sul continuaram a existir. Alice garante, 

no entanto, que o tradicionalismo do povo paulista era menor e, 

assim, os julgamentos dentro do asilo quase não existiam perto do 

que ela viveu antes de fugir. 

Na vida de asilada, Alice viu cenas das quais nunca se esquece. 

Viu gente chorar e até enlouquecer por querer sair, viu outros 

morrerem por reação de remédios tomados por tentativa e erro, viu 

uma repressão que não se limitava a insultos verbais, ultrapassando os 

limites do castigo físico. Alice reafirma o que já foi dito nos capítulos 

anteriores.“A repressão era muito violenta.Tinha gente que apodrecia 

na cadeia por tentar fugir, tinha gente que era obrigado a dormir de 

cócoras em um porão de meio metro de altura como castigo a uma 

desobediência. Tinha muita humilhação. Era terrível”. 

Em contradição a tudo o que era ruim, para ela a vida no Pira não 

foi de lamentos. Ela sofreu com a repressão alheia, mas não chegou a 

ser presa, apanhar, sentir a violência na própria pele. Alice nunca quis 

fugir. Nunca se negou a aceitar uma vida nova, a adaptar-se a vida do 

asilo porque aquilo era tudo o que tinha. Ela nunca considerou a casa 

da família como um lugar para onde voltar. Assim, sem ter para onde 

ir, não era uma interna que dava trabalho com tentativas de fuga. Ela 

se inconformou com as condições em que viviam os leprosos. Com 

a maneira com que eram colocados à margem, “sem pátria e sem 

identidade”, em uma sociedade que não lhes permitia nem mesmo 

o voto. Que vigiava as visitas e as cartas. Que controlava cada passo. 

Se inconformou tanto que, posteriormente, chegou a trabalhar como 

cabo eleitoral da deputada Conceição da Costa Neves, considerada 

a “mãe dos leprosos”, entre outros motivos, por buscar junto ao 
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governo os direitos dos internos que, até a década de 50 não podiam 

nem mesmo votar, e por defender melhores condições de tratamento 

dentro dos asilos. 

Ainda assim, para Alice o cotidiano não foi de todo ruim. Ainda 

que houvesse a repressão e a marginalização, ela pôde construir 

uma identidade entre os muros do asilo. Viveu bem aquele dia-a- 

dia. Lutando por questões pontuais, ela não entra no grupo dos 

inconformados por completo com o asilamento. Tanto que nunca viu 

sua internação como compulsória. “Eu fui feliz”. 

No Pira, ela pôde entregar-se de vez às artes e ao que gostava. 

Virou cantora e atriz oficial. Era a principal em tudo quanto era 

apresentação. Com uma peça encenada por ela, o asilo foi campeão 

em um festival de teatro entre os cinco asilos de São Paulo. Assim 

como o campeonato de futebol que Nivaldo relembrou, os asilos 

também organizavam festivais culturais. 

Nos asilos colônia as diversões e atrações não faltavam como 

maneira de manter os internos ocupados e satisfeitos com a 

internação, abrandar suas insatisfações e de atrair doentes que ainda 

estivessem inseridos da sociedade sã. A famosa política do “pão e 

circo” pode ser citada como espelho da organização asilar de oferecer 

aos pacientes cinema, música, festas e comida – que eles reclamam 

não ser boa, mas admitem que não faltava. 

Além da rádio que foi instalada logo nos primeiros anos de 

Aimorés, o Cassino tão requisitado pela Caixa Beneficente na década 

de 30, abrigava um cinema onde todo dia passavam-se os principais 

e mais famosos filmes da época. “Casablanca”, “A felicidade não se 

compra”, “E  o vento levou” e “Bonequinha de Luxo” são dos nomes 

mais lembrados pelos ex-internos. Alice conta que, muitas vezes, o 

filme chegava ao cinema dos internos antes mesmo de ser lançado 

nas bilheterias nacionais. Era assim no Pira, no Aimorés e nos outros 
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três asilos. O Cassino também serviu de palco para bailes, festas e 

apresentações até mesmo de artistas famosos. Os ex-internos relatam 

que nomes como Irmãos Galvão, Gonzaguinha, Barreto e Barroso, 

entre outros chegaram a se apresentar nos palcos dos leprosos. 

Artista e público doente tinham uma distância a cumprir. Eles não 

podiam se aproximar do palco, assistiam de longe. Ainda assim, as 

lembranças que tem das apresentações são das melhores: “Era lindo 

demais” nas memórias de Alice. 

Ela sempre esteve presente nos eventos. Relembra ainda extasiada 

que viu quase de perto o ator mexicano Frei Mojica e que cantou ao 

lado de Nelson Gonçalves, que teve uma postura diferente de todos 

os outros artistas. “Ele não tinha medo da gente. Entrou no asilo e 

ficou no meio dos doentes”. Os dois fizeram um dueto da música 

“Normalista”, a mais tocada da época, e transmitiram ao vivo na 

rádio. Na entrevista deste livro, ela faz questão de cantar de novo. 

Como se ainda estivesse diante do público. 

“Vestida de azul e branco/ trazendo um sorriso franco/ no rostinho 

encantador/ Ai, ai, ai/ Minha linda normalista/ rapidamente 
conquista/ meu coração sem amor” 
 

E por aí vai. Ela não tem dificuldades em relembrar letras e versos. 
 
 

Quando fala da “Dona Conceição”, como é chamada pela maioria 

dos ex-internos, Alice fortalece a voz e, de início, busca ser o mais 

firme possível. Depois, acaba amolecendo e chega a chorar. Coisa 

rara para uma Alice que se diz e se mostra forte como pedra. Para 

Alice, a deputada Conceição da Costa Neves foi a mãe carinhosa 

que muitos dos internos, renegados e afastados pela própria família, 

não tiveram. A  opinião dela é a mesma dos outros seis entrevistados 

desse livro. Mesmo Itália, que não chegou a conhecer a deputada de 
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perto, diz já ter ouvido falar bem. Todos sabem contar um pedacinho 

de sua história, descrevê-la ou qualificá-la conforme as memórias ou 

histórias que tem na mente. 

Conceição da Costa Neves nasceu em 1908, em Juíz de Fora, 

Minas Gerais. Aos 21 anos, já percorria os palcos do país como uma 

das mais belas atrizes de teatro. Chegou a ser eleita a rainha das atrizes 

em 1934. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, entretanto, 

deixou o mundo fantástico da encenação e trabalhou como diretora 

da Cruz Vermelha Brasileira, como sede em São Paulo. Logo após 

a guerra, dá-se início a sua carreira política como deputada. Nas 

eleições de 1947, rompeu com os limites da época ao ser a primeira 

mulher eleita para integrar a Constituinte Paulista com a glória de 

ser ainda a terceira deputada mais votada entre 75 candidatos. 

É nessa época que começa a abraçar a causa dos leprosos com 

a fundação da Associação Paulista de Assistência ao Doente de 

Lepra, em 1948. Conceição trabalhou em prol da causa que, até 

então, era deixada à margem e à arbitrariedade do sistema público 

de saúde. Seu trabalho político, em grande parte, consistiu em 

buscar a aprovação de leis e de melhorias nas condições dos internos 

leprosos, como o voto e as modificações no sistema e freqüência com 

que os pacientes recebiam visitas, e em denunciar as condições de 

internação em que viviam os leprosos. 

Na década de 50, ela visitou os cinco asilos colônia do estado de 

São Paulo e fez a sociedade, que até então cultivava o distanciamento 

de tudo que se referisse à lepra, saber do que se passava na internação 

compulsória: agressões físicas, más condições de higiene, proibições 

exacerbadas. Para dar voz aos leprosos, ela usava a sua influência 

política para noticiar as denúncias pela mídia: a lepra começou a 

ser assunto nos grandes programas de rádio da época, em jornais 

impressos e até mesmo em um ou outro programa televisivo. Foi 
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com essas visitas que Conceição fez nascer a idolatria que os internos 

cultivam ainda hoje por ela. 

Alice leu poesias e cantou uma das músicas que os internos do 

asilo Pirapitingui escreveram para recepcionar a deputada em uma 

das suas visitas. Com a voz embargada, ela não fez esforços para 

lembrar a letra que ajudou a escrever no início de 50. O esforço foi 

somente para conter o choro e conseguir cantar o refrão todo. 
 

“Não nos abandone, dona Conceição 
Não nos abandone, não nos deixe não 
Se alguns perversos a maltratam tanto 
Ouça o nosso verso, escuta o nosso canto 
Com singeleza e muita devoção 
Pois aqui vai toda a grandeza da nossa gratidão” 
 

Conceição comprou brigas feias. Fez inimigos dentro e fora do 

governo. Ainda que a maioria dos internos a venerasse, havia quem 

a repudiava. “Para esses, a vida no asilo estava boa como tava. Eles 

recusavam à mudança, a melhora porque tinham medo de como ela 

seria”, na versão de Alice. Nos relatos do ex-internos, vem a tona 

uma disputa acirrada entre a deputada e o sanitarista Francisco de 

Sales Gomes Júnior, responsável por mais de 20 anos pela direto- 

ria do Departamento de Profilaxia da Lepra e pelas determinações 

de estrutura e tratamento a serem seguidas dentro dos asilos. Em 

1945, ele foi nomeado pelo Estado com o título de servidor emérito. 

Para os internos, entretanto, suas nomeações são outras. “O diabo 

na terra”, nas palavras de Alice, “a maldade em pessoa”, nas palavras 

de Bernardino e “um carrasco”, nas de Alcion. Assim, na memória 

de quem viveu a internação, a luta era quase épica: Dona Conceição 

contra o sanitarista. 

Conceição ficou na política até 1969, quando teve seu mandato 

cassado e seus direitos políticos suspensos pela Ditadura Militar. 
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Para os leprosos, foi um golpe baixo. Só não foi tão baixo porque 

em 62, devido aos avanços científicos, compreendeu-se a inutilidade 

da internação compulsória e as portas dos asilos foram abertas 

para quem quisesse sair. Fim do tormento de muitos que viam da 

deputada a salvação. 

Em 1989, quando a história do que foi um dia o martírio dos 

leprosos já começava a cair no esquecimento, a deputada morreu 

de infarto, sozinha no apartamento em que morava, no centro de 

São Paulo. 
 
 

Alice não lamenta a vida no asilo, lamenta que não pôde sair a 

tempo de fazer mais dessa vida fora dos muros. Ela queria ter ido 

além. O que a fez – e ainda faz - sofrer é não ter ido para a escola, 

para Universidade ou ter feito arte fora dos muros do asilo. Isso ela 

sente muito. “Queria ter feito Direito, Assistência Social, um curso 

que me ensine mais, para que eu não precise me policiar tanto quando 

estou conversando. Porque eu me policio sempre. Eu queria ser uma 

mulher como a Dilma Rousseff, mas não deixaram: eu fui arrancada 

da escola, dos palcos, da possibilidade de ser ainda melhor”. 

Quando a liberdade veio, em 62, ela já estava com seus trinta 

e poucos anos, mas ainda guardava grande receio do mundo a sua 

volta. Ela e o gaúcho deixaram o asilo tão logo a internação deixou 

de ser compulsória. Ele arrumou um emprego e eles decidiram se 

mudar para Jundiaí. Ainda assim, foi difícil para os dois voltarem 

a viver entre os “de saúde”. Fora dos muros que os deixavam entre 

iguais, uma nova fase da vida começava para Alice e foi preciso 

muita vontade para adaptar-se a ela, sem ceder à vontade – abraçada 

por muitos internos – de continuar a viver dentro dos muros do asilo 

por toda a vida. 
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Alice conta que o preconceito foi – e ainda é - grande. Ela 

sempre precisou ser firme com os julgamentos e olhares alheios. 

“As pessoas tinham medo. Quando descobriam que eu fui interna, 

se afastavam”. Um dentista deixou de lhe atender quando soube da 

doença, ela nunca mais teve coragem de entrar em uma piscina e 

trabalhou por pouco tempo, só para garantir uma aposentadoria. 

Por outro lado, o gaúcho conseguiu um bom emprego. Antes da 

internação, se formou em economia e teve tempo de fazer carreira 

na área. Ele nunca se permitiu estar à margem, se impunha e se fazia 

aceito na sociedade e ensinou isso a Alice. 

“Ele foi meu marido, meu amigo, meu pai e meu guru. Vivemos 

26 anos juntos. Ele me deu uma vida de rainha. E o que acho bonito 

nele é como é que um homem que tem o estudo que ele tinha 

conseguiu viver comigo que tinha só até o terceiro ano de escola? 

E ele nunca me ofendeu sobre isso”. Aos poucos, os dois passaram a 

viver a sociedade. Viajavam, saiam para dançar, frequentavam bares. 

Faziam tudo a dois e foram felizes assim. 

Ele restabeleceu laços com a família e Alice também. Sempre 

foram laços distantes, no entanto. A família dele, por ser nobre e 

rica, não aceitou a menina Alice. “Achavam que eu era inexperiente, 

uma criança”. Alice, nem precisa dizer, preferia deixar os laços mais 

afrouxados. 

O gaúcho morreu de câncer já aos 70 anos e Alice pôde retribuir 

todo o bem que sempre sentiu que ele lhe fez. Cuidou dele até o 

último momento. 

Depois de viúva, ela já era uma mulher mais forte: estava com 50 

anos e depois de muita leitura – Alice ama ler, quando participou desta 

entrevista estava lendo Madame Bovarry ( Gustave Flaubert) e seu 

livro preferido é Olga (Fernando Moraes) - e muito conhecimento 

cultural, Alice nãos desmoronou ao ficar sem aquele que sempre foi 
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uma base. Pelo contrário, seguiu firme e ainda mais forte. Chegou até 

a passar um tempo com a família no Sul. Tentou voltar às origens, 

mas não deu certo. Tem coisas que se perdem para sempre. “Eu não 

era a mesma Alice vivendo lá. Não me sentia bem”. Decidiu continuar 

enfrentando a vida e abraçar mais essa nova fase, sozinha de novo. 

Alguns anos depois, chegou até a ter um namorado. Não deu certo, 

mas lhe fez bem ao ego. Também nessa época, ela aprendeu a pintar. 

Alice nunca parou. Nunca se permitiu ver a vida passar. 

Foi mais ou menos por aí que ela chegou a Bauru. Perto dos 60 

anos, precisou enfrentar a única sequela que considera, sem voltas, 

um martírio da lepra. Alice percebeu que estava com uma úlcera 

nos pés. Um dos efeitos da lepra é modificar a anatomia dos pés, 

alterando a pisada do doente e vindo a causar úlceras plantares. Veio 

para Bauru porque o hospital daqui é referência no tratamento dos 

membros inferiores. 

Entre os sete entrevistados do livro, Alice é a que chegou mais 

tarde em Bauru. Veio em 1984, quando o Aimorés já era Hospital 

Lauro de Souza Lima. Em contrapartida, viveu uma vida de 

internação. Conheceu os hospitais do Sul quando ainda era uma 

menina, passou boa parte da vida no asilo de Pirapitingui e, quando 

chegou a Bauru o tempos já eram outros. Em Bauru, recebeu os 

tratamentos de um tempo em que a lepra é tratada como uma doença 

comum. É atendida periodicamente para consultas, recebe todo o 

tratamento e o apoio médico necessários para cuidar da sua úlcera. 

Quando percebeu que era melhor para seu tratamento estar 

próxima do hospital Lauro, Alice comprou uma casa espaçosa no 

Parque Santa Teresinha, o mesmo bairro onde moram Alcion, Gina 

a família de Itália e tantos ex-internos e seus familiares. Nos últimos 

20 anos, viu os pés que tanto usou para fugir, para encenar, para 

percorrer os caminhos do amor, para descobrir o mundo, se cansarem 
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de tantas caminhadas. Hoje, ela tem dificuldades para andar. Usa um 

sapato adaptador e precisa passar a maior parte do tempo sentada. 

Até quando pôde, continuou a dirigir. De uns dois anos para cá, 

passou a limitar os passeios. Só dirige quando a distância é pouca e 

do contrário, precisa contar com a ajuda dos amigos. Alice depende 

da vontade alheia para ir e vir e isso é algo que lhe entristece e, porque 

não dizer, lhe revolta, lhe tira a paciência. Ela, tão decidida, tão 

responsável por si, descobriu a lepra aos 13 anos, mas só descobriu 

aos 80 como é a dependência. E não gostou nada do que sentiu. 

Para não pedir favores, quase não sai de casa. Faz compras 

pelo telefone. O lugar onde mais vai é o Lauro, que fica a poucos 

metros da porta de casa e ela consegue carona sem tirar ninguém da 

rota. Por lá, participa da Comissão de Ética, é voluntária na Caixa 

Beneficente e, nas últimas semanas, teve a ideia de oferecer cursos 

gratuitos de artesanato aos pacientes. Alice cria maneiras para estar 

sempre ocupada, atenta, ativa. Quando não sai de casa, sua rotina é 

ler, pintar e cuidar das muitas plantas que tem. Descobriu mais essa 

paixão nos últimos tempos. Alice ficou com algumas seqüelas nos 

dedos das mãos, mas não deixa que isso atrapalhe. Arrumou uma 

maneira de segurar o pincel entre os dedos, já que não consegue 

dobrá-los, e aprendeu a pintar. O resultado são belas telas que 

espalha por toda casa, presenteia os amigos ou faz doações. 

Ela tem também dois grandes companheiros, o cachorro 

Nino e a gata Ximbica. O Nino é tão fiel que não admite que um 

desconhecido chegue perto da dona. À primeira aproximação, 

mostra os dentes e até se esquece que é tão pequeno quanto a palma 

de uma mão. Passa o dia todo aos pés dela. Para ocupar as tardes, 

ela tem uma cadeira confortável na varanda onde se senta e fica 

horas lendo. Nino se deita ao lado e fica quietinho, como se pudesse 

escutar a leitura silenciosa que a dona faz. 
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Aos olhos de quem apenas vê, Alice pode parecer sozinha. 

Alguém à beira da depressão ou solidão crônica. Tolos julgamentos 

de quem não a conhece. Na sua cabeça passam tantas coisas que 

ela não tem tempo pra tristeza e auto piedade. Alice lê jornais, 

escuta programas informativos na rádio, vê bons programas na TV,  

tem uma opinião sobre tudo. Fez amigos no bairro onde mora e 

no Lauro e não dispensa um churrasco com eles. É a cervejeira da 

turma. Alice é feliz. 

De tudo o que contou, só se incomodou para falar em idade. 

Alice é vaidosa. Diz que sempre foi. Abomina a mania que o 

mundo tem de quantificar as coisas. “Nós vivemos num país muito 

preconceituoso, onde julgam as pessoas pelos números. Eu vim pra 

cá, marquei um compromisso com o espaço, com o cosmos, e não 

me interessa 1, 2, 3 ,4... O que me interessa é que estou bem, lúcida 

e cheia de vontade de fazer as coisas”. Ela não sente os 80 anos que 

tem. Às vezes, desconfia se é essa mesmo a sua idade. 

Fala com a boca cheia que sempre soube encontrar a felicidade, 

mesmo quando ela insiste em se esconder. E dá para acreditar nela. 

Alice não chora quando conta a sua história. Não perde o brilho 

dos olhos quando relembra os piores momentos. É forte. Sua casa 

é cheia de telas pintadas por ela mesma. Plantas, flores, cores, vida. 

Alice soube evoluir, superar. “Pra mim, a vida é sem choro. Eu vim 

para fazer a minha história e fiz. Estou fazendo ainda”. 

Diferente do que muitos podem pensar, ela não vê a lepra como 

castigo, carma ou quitação de pecados. Pensa que teve uma doença 

biológica que poderia ter acontecido com qualquer um. “A carne é 

podre”. Ao invés de revoltar-se, descobriu que a doença foi um mal 

bom na vida. “Se eu tivesse ficado no lugar onde eu nasci, eu teria 

casado ali, estaria cheia de filhos, toda acabada, lencinho na cabeça. 

No hospital, eu encontrei esse homem maravilhoso e tive uma vida 
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linda. Aprendi, descobri, conheci. Concluindo: há mal que vem 

para o bem. Foi o meu destino, será? Não sei, não sei”. 

Como ser humano que é, ainda guarda mágoas, traumas, carrega 

dúvidas. Alice até hoje não aprendeu a beijar e abraçar sem receios. 

Aquele abraço forte de tirar o ar e beijo de estalar. Traz consigo a 

proibição de aproximar-se das pessoas que recebeu e acatou como 

criança. Ainda isso, tenta mudar a cada pessoa que cumprimenta. 

Meio tímida, acaba oferecendo a face do rosto já na terceira vez que 

se encontra com alguém e se sente segura para tanto. Alice é assim: 

uma busca constante pelo melhor. Pela evolução. Nem chegou ao 

fim e já descobriu que valeu a pena. “Você sabe, eu acho essa minha 

história muito linda. Você não acha?”. 
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Hoje a lepra é vista como problema de 
saúde pública no país, porém como do- 
ença negligenciada arca com os trans- 
tornos da desatenção e da falta de 
investimentos público e privados em 
tratamentos e produção de medicamen- 
tos. Como já foi dito, por essas e outras, 
o Brasil é o segundo país com maior 
incidência da doença. 

Nos últimos dez anos, a medida 
que mais causou polêmica e comoção 

entre a área médica e os portadores 
da doença foi a pensão concedida em 
2007 pelo governo de Luís Inácio 
Lula da Silva, às pessoas submetidas 
à internação compulsória entre as 
décadas de 30 e 60. Hoje, os ex-internos 
que requisitem, podem receber cerca de 
R$ 750 mensais, como uma maneira 
simbólica de retratação pelo tratamento 
ineficiente a que foram submetidos. A 
lei nº 1.520 foi promulgada em 18 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de setembro de 2007. Entre os ex- 
internos é chamada de “pensão Lula” e 
vista como um grande progresso. Entre 
médicos e sociedade civil, há dúvidas 
quanto a sua funcionalidade. 

Noemi Galan, diretora técnica 
dos Serviços de Saúde da Sessão de 
Treinamento e Ensino do Instituto 
Lauro de Souza Lima, defende que 
o dinheiro concedido seria melhor 
aplicado em projetos de reinserção 

social que visassem acabar com o 
estigma e reintegrar o ex-interno à 
sociedade. Nas palavras do diretor 
do Instituto, Dr. Marcos Virmond, a 
recompensa financeira não consegue, 
em medida alguma, sanar os danos 
morais cometidos. “A pensão não 
repara em absoluto o dano causado. 
Evidentemente o dinheiro é muito 
importante para a sociedade, mas eu 
acho não é efetivo em reparações”. 
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Quem há de concluir? 

 
 

Na terra de Gilmar da Silva Sousa, 24 anos, toda a gente tem um 

amigo, um parente ou conhece alguém que já teve a hanseníase. Ele 

não sabia que esse fato corriqueiro do seu cotidiano paraense é com- 

provado pelo Ministério da Saúde. No Pará, a incidência da doença é 

de 2,85 doentes para 10 mil habitantes. O estado é o quarto do país 

com maior incidência. Gilmar não sabia de toda essa comprovação 

burocrática, mas sabe que lá na fazenda onde trabalhava cuidando 

do maquinário agrícola, além dele, tinha uns dois funcionários com 

a hanseníase. Ele já tinha ouvido falar uma porção de coisas sobre a 

doença pela boca do povo, mas foi só quando se descobriu doente 

que aprendeu ao certo o que ela é. Ainda tem uma ou outra dúvida, 

mas enche a boca e, depois de dizer o que mais lhe importa, respira 

aliviado. “Hoje eu sei que ela tem cura. Isso que é importante. Tem 

tanta doença por aí que não tem como curar”. 

Gilmar é um entre os 34 mil hansenianos diagnosticados no Bra- 

sil no ano de 2011. Faz parte dos novos casos e vive a doença em um 

tempo muito diferente do que viveram Alice, Nivaldo, Bernardino 

e outros muito leprosos da internação compulsória. Nessa época, os 

doentes eram tantos e o tempo tão carente de tecnologias e conheci- 

mentos básicos, que não há registros fiéis do número de leprosos que 

o país chegou a ter em tempos em regime de isolamento compul- 

sório. Em seus relatos, Gilmar vem ilustrar que muita coisa mudou 

entre a construção do primeiro asilo colônia, há mais de 80 anos, e os 

dias de hoje. A  história que se contou até agora veio das palavras de 

quem a viveu e para finalizar, não poderia ser diferente. Gilmar vive a 

lepra no ano de 2012 e são as suas palavras que confirmam que muito 
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mudou e sinalizam que ainda há muito a mudar. 

De imediato, o jovem deixa claro: a lepra dos ex-internos é a 

hanseníase no linguajar dos pacientes atuais como ele, que descobriu 

a doença há dois anos e se apavora ao pensar em ser chamado de 

leproso. Por isso, nesse capítulo final, há a necessidade de se mesclar 

à terminologia “lepra” usada até aqui o nome mais atual da doença. 

Agora, a justificativa é respeitar a opinião de Gilmar. “Eu acho essa 

palavra „lepra‟ muita feia. Ninguém gosta de ser chamado de leproso 

na minha terra. É uma palavra que machuca muito”. Sua opinião vai 

ao encontro do que defende Noemi Galan, a diretora técnica dos 

Serviços de Saúde da Sessão de Treinamento e Ensino do Instituto 

Lauro de Souza Lima. 

Entre outras muitas opiniões que Noemi tem, visando romper 

o estigma relacionado à lepra e dar fim à vitimização dos doentes 

que viveram a internação compulsória, ela defende que a mudança 

na nomenclatura tem sim grande efeito entre os pacientes atuais. 

“Muitas vezes, os pacientes conhecem a doença apenas por lepra e se 

assustam. Então, o médico tem como explicar que ela era chamada 

assim em uma época em que não havia cura e que agora as coisas são 

diferentes”. Ela está certa de que a “lepra” vive apenas na memória de 

quem a viveu como tal, em um tempo em que a única alternativa de 

tratamento encontrada foi isolar o doente. 

Gilmar sabe que antes a doença era chamada assim. Ouviu, 

entretanto, do primeiro médico que lhe atendeu, lá na sua terra, 

que só era assim quando não tinha tratamento e que agora tudo é 

diferente, como Noemi mesma diz. Gilmar colocou essa ideia na 

cabeça e, desde então, vê a lepra como uma doença do passado. Bem 

diferente do que a que ele tem. 

Quando soube que é portador da hanseníase, Gilmar teve medo 

do preconceito. Foi a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Ele ainda 
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não conhecia o passado da doença, mas já temia pelo pouco que 

ouvira falar. “Antes, se tivesse com a hanseníase o povo não queria 

nem falar. Não queria aproximação do doente com medo de pegar a 

doença”. Ele nunca tinha ouvido falar da internação compulsória. Até 

ser convidado a participar desse livro, não sabia que o Lauro de Souza 

Lima, o hospital que está lhe oferecendo todo o tratamento médico, 

foi um leprosário no passado. Ficou surpreso com a história. Chegou 

a desacreditar. “Era isso aí mesmo? Ficava preso? Vixi Maria! Eu que 

não queria viver nesse tempo!”. 

Gilmar sabe que hoje ainda tem muito preconceito. Já foi prova de 

que lá na sua cidade muita gente olha torto e faz cara de nojo quando 

se espalha a notícia de que fulano ou sicrano tem hanseníase. Por 

causa desse preconceito, tem por lá quem tenta esconder a doença, 

mentindo para o povo que é sadio como “bezerro bem mamado”. 

Aos olhos de quem vê, entretanto, é difícil esconder. “Não tem jeito: 

quando sai aquelas machas na pele, todo mundo já fica achando que 

é”. Na sua opinião de paciente atual, Gilmar tem certeza, no entanto, 

de que nada disso é tão difícil quanto o que viveram os leprosos da 

época de internação compulsória. Ele está internado há 30 dias e já 

reclama a falta de casa. “Já pensou ficar a vida inteira internado sem 

voltar para casa? Eu ia é morrer. Isso sim”. 

Gilmar se considera um homem de sorte. Nem mesmo o seu 

patrão lhe virou as costas. “Lá é normal quando descobre que a 

pessoa está doente, não querer mais ela no emprego. Comigo foi 

diferente”. A família dele também ficou firme. Apoiou e encarou 

com tranqüilidade. Nada de vergonha ou abandonos. Estão todos 

esperando ansiosos que o jovem volte de Bauru para o Pará. Gilmar 

vive um tempo em que a lepra ficou para trás. Assim, como lepra, 

ela está nas memórias de quem a viveu e conheceu como tal. Como 

doença incurável, que segregava, isolava, envergonhava. No tempo de 
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Gilmar as coisas tem sido outras. Falar em lepra ainda remete a todo 

esse passado e é por isso então, que os doentes atuais escolhem não 

falar sobre ela. “Eu tenho hanseníase. É diferente de lepra porque 

hoje as coisas mudaram”. 

Quando Gilmar soube que tem hanseníase foi levado pelo patrão 

ao melhor médico da cidade e com a ajuda dele foi encaminhado 

ao Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru, para um melhor 

tratamento. De novo, se considera um homem sortudo. Hoje, ao ser 

tratada como qualquer outra doença, a hanseníase assume os riscos 

de um sistema público de saúde que negligencia doenças endêmicas 

de maior incidência entre a população carente. A  hanseníase de hoje 

se enquadra aí. Está entre as doenças que sofrem com a falta de 

investimentos do Governo e das grandes corporações privadas que 

comandam a produção de medicamentos e as pesquisas científicas 

no Brasil e no mundo. Na cidade de Gilmar, que tem mais de 70 mil 

habitantes, por exemplo, há apenas um médico que sabe diagnosticar 

e tratar a hanseníase. “Tem gente que perde partes do corpo pela 

demora. Vai no médico e ele fala que não é a hanseníase. Daí, quando 

vai ver, a pessoa já tá com o pé atrofiado, com a mão toda ruim”. 

Essa dificuldade não é obstáculo exclusivo dos paraenses. É a 

condição atual da doença no Brasil . “Para elas [corporações], não é 

lucrativo investir em uma doença que hoje é mais incidente entre as 

classes de baixa renda, que vivem em condições sanitárias favoráveis 

ao desenvolvimento da doença e completamente desfavoráveis ao seu 

bem estar”, já disse no capítulo inicial o diretor do Instituto Lauro de 

Souza Lima, Marcos Virmond. 

Hoje a hanseníase não está entre os maiores investimentos do 

governo, como esteve na década de 30, 40, 50. Os milhões investidos 

na construção dos asilos-colônias estão empregues em outros 

tipos de doenças. Contrapontos do progresso: ao descobrir a cura 
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da hanseníase e entendê-la como uma doença comum, que pode 

ser tratada em uma unidade de saúde, ela deixou de estar entre as 

maiores preocupações governamentais, ainda que seja um problema 

de saúde pública. Mazelas de um desenvolvimento contraditório. Os 

olhares do Brasil à hanseníase foram do cuidado extremo à atenção 

negligenciada em menos de um século. 

Gilmar é um trabalhador agrícola do Pará, com pouco estudo e 

muitas dificuldades na currículo da vida. Na família de oito irmãos, 

cada um teve que se virar como pôde. O médico bem que explicou, 

mas ele não entendeu muito bem essa história de contato “íntimo e 

prolongado” que é necessário para que haja o contágio da hanseníase. 

Não sabe também que o seu estado, assim como outros da região 

Norte e outros tantos do Nordeste, estão no ranking de locais com 

maior incidência da doença pela falta de saneamento básico e pela 

extrema pobreza em algumas áreas. Gilmar só sabe o que sente: no 

Pará a vida é dura. Mas, ainda assim, ele se sente um homem de 

sorte. Não é todo mundo lá da sua cidade que pode, assim, como 

ele, vir fazer um tratamento em São Paulo. Com a ajuda do patrão 

e da família, ele comprou as passagens e veio para o Instituto Lauro 

de Souza Lima se cuidar. Em junho de 2012, fazia um mês que ele 

estava internado. 

- O que você está achando do tratamento aqui no Lauro? 

- O tratamento é bom. Os médicos são muito bons demais. O  

que não é bom é ficar internado, né? A gente fica louco pra 

voltar pra casa. 

Gilmar vive um tempo em que dá pra se fazer planos de volta. 

Ele deixou a mulher e a filha de quatro anos esperando e conta os 

dias para tomar o ônibus com destino ao Pará. Conta os dias com 

a certeza de que irá voltar. Por que não iria? Os hansenianos de 

hoje, diferente dos leprosos de anos atrás, podem ir e vir. Fazer o 
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tratamento de casa mesmo. Nivaldo Mercúrio, o segundo a contar 

sua história nesse livro, não consegue evitar a pitada de inveja na voz. 

Uma inveja de algo que ele não teve quando precisou e do que agora 

não mais se beneficia. “Hoje é assim, uma facilidade. Eles vêm fazer 

os exames, pegam os remédios para o tratamento e voltam para casa. 

Eu no meu tempo, só roí o osso”. Para Gilmar, esse é o normal. Acha 

até que 30 dias de internação é tempo perdido por demais. “Lá na 

minha terra, tem muito trabalho me esperando”. 

Nem do tratamento Gilmar reclama. Na entrevista, quando 

conhece a história do óleo de chaulmoogra, da lenda do rei hindu, 

das sessões de infiltração, arregala o olho como se estivesse diante 

do mais épico dos contos populares. “É mesmo que era assim?”. 

Era assim e hoje já não é. Para Gilmar o tratamento em si não dói 

nada, não incomoda, não atrapalha. Glórias do progresso. O único 

ponto em comum que ele estabelece com esse tempo passado está 

nas temidas e odiosas reações que aparecem conforme a doença 

começa a ser tratada. Por conta do tratamento poliquímico, Gilmar 

as sente em menor proporção e intensidade do que sentiu Nivaldo, 

Bernardino e Durval, por exemplo. Já é o suficiente, no entanto, 

para que ele considere a reação pior do que a própria doença. “Eu 

tenho febre, nódulos pelo corpo, dores. A  reação sim é o ruim”. A  

lepra, mesmo quando já é hanseníase, continua fazendo sofrer até 

quando está sendo eliminada. Principalmente quando está sendo 

eliminada, combatida. 

O bacilo hansen é mesmo misterioso, como já foi dito nas páginas 

que se passaram. Ainda assim, é consenso entre os médicos que com 

um pouco mais de investimentos e empenho de quem comanda a 

medicina e as inovações da área no mundo, esse ponto em comum 

entre hanseníase de Gilmar e a lepra do passado deixaria de existir. 

Mais uma ilustração das contraposições do progresso que devolveu o 
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direito inato de vir e vir ao hanseniano, na conclusão de que o isola- 

mento compulsório nada teve de eficaz no combate à doença, e que, 

por outro lado, colocou a hanseníase às margens da atenção pública. 

Quem viveu a lepra e a internação, na sua mais sofrível forma, 

custa a assimilar tantas mudanças. Alice Andrade, em seus questio- 

namentos de personalidade forte, não deixa de se impor. “A verdade é 

que de um jeito ou de outro nós leprosos sempre estivemos e sempre 

estaremos sozinhos”. Para ela, fica claro o progresso trazido com o 

tempo, mas é ainda mais claro que, de uma forma ou de outra, os 

leprosos ou hansenianos de hoje não são tratados como deveriam ser. 

Sobre os dias de hoje, Gilmar, que não é estudado e nem nada, 

tem na ponta da língua o que precisa ser feito. Com palavras simples, 

demonstra conhecimento de causa. “Tem que pôr mais médicos 

que entendam da doença nas cidades, tem que falar mais sobre a 

hanseníase para o povo, tem que fazer alguma coisa pra terminar de 

vez com esse preconceito”. Sobre a história da internação compulsória 

que recém conhecera, no entanto, ele não sabe o que apontar. Diz que 

não pode falar sobre algo que não viveu. Ainda encabulado, levanta 

a sobrancelha, franze a testa e questiona, todo duvidoso: “Mas foi 

assim mesmo? Olha, se foi, eu acho que é porque os médicos não 

conheciam mesmo a cura e a lepra daquele tempo devia ser mais feia 

que a de hoje. Senão, porque eles iam prender as pessoas assim, né?”. 

Gilmar, com o pouco que conheceu sobre a internação 

compulsória e em tão pouco tempo de contato com ela, faz a mesma 

pergunta que acompanha a vida dos ex-internos: o que justifica a 

internação compulsória? Alice tem uma opinião. “Era feio de se ver. 

Deixava a população com medo, mas nada justifica a forma violenta 

como foi feita. Fomos tratados feito bichos”. Durval tem outra. “Eu 

acho que se a gente ficasse na sociedade, ia sofrer mais preconceito 

ainda. Vai saber o que ia acontecer!”. Alcion é direto: “Era o que 
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tinha na época, mas eles não souberam fazer de uma forma boa para 

todo mundo”. Bernardino, Nivaldo, Itália e Gina, todos também 

tem seus pontos de vista para, de alguma forma, tentar justificar o 

que foi feito de suas vidas. Os sete, entretanto, não conseguem uma 

argumentação forte o suficiente para convencerem a si mesmos de 

que foi uma medida eficaz. No fim, chegam à mesma conclusão a que 

também chegaram os médicos e toda a sociedade contemporânea: a 

internação compulsória não teve funcionalidade alguma. 

O diretor Marcos Virmond enumera classificações à medida: 

“Foi indevida, inapropriada, imprópria, inútil”. O médico Somei 

Ura, diretor técnico de Pesquisa e Ensino do Instituto Lauro de 

Souza Lima, é direto: “Foi um erro”. E mais uma vez, todos cami- 

nham a uma outra incógnita: E daí? O que se pode fazer hoje em 

relação aos equívocos do passado? É necessário reparação ou há de 

se entender que foram medidas pertinentes ao ínfimo conhecimento 

da época? E ,  caso decida-se que é necessário reparar, há uma ma- 

neira eficaz para isso? 

A  pensão decretada no governo Lula vem como uma maneira de 

reparação. A  mudança na terminologia busca amenizar o estigma. 

São medidas eficazes? Nem mesmo os sete protagonistas dessa his- 

tória sabem responder. A  única certeza irrefutável que têm é a de 

que foi sofrido. A  dor que a lepra tratada com isolamento lhes trou- 

xe só mesmo eles puderam sentir e hoje podem dizer. Mas doeu. 

Disso, ninguém tem coragem de duvidar e não há questionamentos 

a se fazer. 
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Como tudo o que é novo, o que desafia, o que faz repensar os 

próprios limites, tive medo desse trabalho. Senti frio na barriga a 

cada visita que fazia ao Instituto Lauro de Souza Lima. A  primeira 

vez que caminhei pelas ruas do que foi a cidade Aimorés, que olhei a 

igreja desbotada, o Cassino tombado, as ruas de pedras portuguesas 

por onde já passaram tantos pés atrofiados, as paredes que já nem 

têm mais pintura e que assistiram a tantos internos pedirem as 

chaves daquela internação, eu senti que o trabalho que estava por vir 

era muito pra mim. Na cabeça, veio aquela dúvida que instiga e ao 

mesmo tempo amedronta: Será que eu sou capaz? 

Quando eu escolhi a carreira de jornalista, o fiz sem saber muito 

bem o porquê. Só sabia que queria algo que me colocasse em contato 

com o mundo além da cidade de São José do Rio Preto, na chácara 

rodeada de orquídeas e cachorros que eu vivi desde que cheguei nesse 

mundo. Não porque eu não sou feliz ali, na casa de mãe, no sossego 

do verde, mas porque algo em mim fazia questão de repetir em tom 

de cobrança que o mundo é mais e que a vida não pode ser tão 

fácil. Prestei Jornalismo. Passei e segui em busca de novos limites. 

Hoje, sei que o “mundo maior” a que se referia minha consciência 

está ligado às pessoas. As muitas e singulares pessoas que fazem o 

mundo ser um lugar surpreendente, assustador, bonito e feio. 

Foi por um pouco de tudo isso que escolhi como trabalho de 

conclusão do curso de Jornalismo retratar a história dos leprosos que 

viveram a internação compulsória. Eu quis dar voz a uma história 

que me pareceu esquecida por acreditar que seus protagonistas 
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tinham muito a dizer. Foi pelo medo de falhar na busca por essas 

falas e, principalmente, por esses sentimentos vividos por cada uma 

das pessoas que eu escolhi para entrevistar que eu me perguntei se 

seria mesmo capaz. Senti que o tamanho dos sentimentos era muito 

maior que a capacidade do jornalismo em transformar a vida em 

palavras. Talvez, eu não tenha me enganado. Ou talvez tenha. De 

tão grande que são os sentimentos, é possível que o pouco que o 

jornalismo consegue retratar já seja suficiente para impressionar. 

Para comover. Para tornar história. 

Quando entrei no que foi o Aimorés, percebi logo de cara 

que a história que eu iria encontrar era infinitamente maior e 

mais fantástica do que a que pensava ter ido buscar. Tive medo 

de não contá-la a altura de seus protagonistas. Ainda tenho. Mas 

não desisti. Respirei fundo e comecei o trabalho. As entrevistas. O 

descobrir. Cada dia da execução desse livro foi um novo descobrir. 

Me apaixonei pela história e por cada entrevistado. Que me 

perdoem os jornalistas que defendem a neutralidade e a linha tênue 

entre o trabalho e os sentimentos. Nesse meu primeiro trabalho de 

imersão, eu me envolvi pelas histórias que conheci. Tanto que se 

antes me custou começar o trabalho, hoje me custa terminá-lo. Por 

essas e muitas outras, nesses oito meses de trabalho eu nunca perdi 

aquele frio na barriga. A cada novo contato, a cada visita, a cada 

sentimento puro que um entrevistado me trazia como demonstração 

de confiança, o frio se fazia mais forte. Teve dias em que ele mais 

pareceu uma geada na barriga. 

Há de se dizer que desde adolescente trabalho com a terceira 

idade. Pode parecer clichê e talvez até o seja, mas me encanta a 

muita idade. Me encanta a experiência, a capacidade de se viver 

muito e bem os tantos anos de vida que, como bem sabemos, sejam 

eles feitos de dias bons ou ruins, têm uma pitada grande de cansaço. 
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Sinto empatia pelos velhos porque penso que a vida é difícil de ser 

vivida. E cansa. Assim, senti vontade de trazer comigo cada um dos 

meus velhos entrevistados. Até os mais rabugentos. 

Foi aí, nesse apego que fui cultivando com pressa, que nasceu em 

mim o mais forte frio na barriga. Penso que esse não passa nunca 

mais. Uma das razões para a escolha da internação compulsória 

como tema foi a constatação de que a história de seus protagonistas 

está morrendo com o tempo. Quem a viveu, já passa dos 70 anos ou 

já está morto. E de onde mais poderia vir meu frio na barriga senão 

da certeza de que mais ou menos anos todos os relatores da história 

que trouxe aqui já terão ido deste mundo para outro, sobre o qual 

nada se sabe?. A  vida é finita e o que será de toda a história que ela 

carrega consigo? 

Um alívio bom me invade ao pensar que esse trabalho contribui 

para que a história vivida não só por esses sete entrevistados, 

mas também por outras tantas pessoas que viveram a internação 

compulsória, não se perca com o tempo. Por outro lado, questiono: 

é suficiente? A história, assim como as pessoas e suas memórias, 

terminam. Os antigos asilos colônias foram transformados em 

grandes hospitais, centros de referências e quase nada se fala sobre 

o passado de grandes cidades-leprosários. Não é de interesse do 

Governo relembrar medidas que hoje sabe-se terem sido de total 

ineficiência. E como ficam as pessoas nisso tudo? 

Nesse primeiro de muitos outros livros que pretendo escrever 

sobre a história das pessoas, eu reforcei em mim aquela cobrança que 

minha consciência já insistia em fazer quando eu nem sabia definir 

qual era o trabalho do jornalista. O mundo é muito maior do que eu 

penso poder supor. As pessoas são, por si só, um universo complexo 

e cheio de singularidades. O que acontece quando elas morrem sem 

antes tornarem públicas suas histórias? Sem que ao menos uma 
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pessoa saiba o que viveram, o que sentiram, o que fizeram da vida? 

As histórias estão aí para serem contadas. E elas têm pressa. 
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Vista aérea do Asilo Colônia Aimorés na década de 40
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colônia na 
década de 40: 
construídas 
com que 
havia de mais 
moderno na 
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Cassino do 
Aimorés 
inaugurado 
em 1938 e 
onde eram 
realizados os 
bailes e festas 
dos internos 
 
 
 
 
 
 

Campo de 
futebol do 
Aimorés. 
Os campos 
dos asilos 
eram mais 
sofisticados 
do que os de 
clubes da 
cidade



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O parlatório separava o mundo são do doente. As visitas ficavam de um lado e os internos do outro



 
 
 
 
 
 
 

A sociedade beneficente 
organizava bailes, festas e 
encontros entre os internos



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As mulheres do Aimorés 
internas tinham aulas de 
ginástica e os homens de 
atletismo, natação e futebol



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa junina 
do Aimorés na 
década de 40
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Atualmente a Igreja 
Nossa Senhora das Dores 
passa por reformas 



 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada do cemitério do Aimorés



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoje cemitério 
está se danificando 
com o tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uma das principais avenidas do Aimorés, Correio da Noroeste 



 
 
 
 
 

 
Principal avenida do Aimorés, Rio Claro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Cassino foi tombado como patrimônio histórico 
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Daniela Penha: 
“O alfaiate” e 
“A menina sem medo”. 

Diogo Zacarias Zambello: 

“O dono do museu”, 
“O gigante”, 
“A mãe”, 
“Entre a mãe e o gigante”, 
“O menino dos pés descalços”. 

Juliana Lobato: 

“A idosa das unhas sempre feitas” 
e fotos do “Presente” no anexo. 

As fotos do anexo foram disponibilizadas 

pelo Instituto Lauro de Souza Lima.  



 



 





 



 


