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Resumo 
Neste estudo procurei mostrar a importância histórica dentro de 

uma linha do tempo que vai desde o nascimento dos hospitais 

bem como as primeiras manifestações do aparecimento da han-

seníase nos tempos bíblicos e chegando ao objetivo principal 

deste trabalho que é fazer com que o educando tome conheci-

mento da história local e saiba da sua importância. Despertar 

através do conhecimento a curiosidade em descobrir a história da 

Associação Filantrópica Humanitas fundada pelo padre Haruo 

Sasaki. Tentarei proporcionar com este projeto uma maior apro-

ximação entre a comunidade escolar e a história do hospital Hu-

manitas, desde a sua fundação até os dias atuais, possibilitando 

assim com este aprendizado a transformação de consciências em 

um trabalho benéfico para toda sociedade, onde os alunos des-

cubram que a escuridão de uma doença pode se transformar em 

luz através do trabalho do padre Sasaki e sua equipe, aprenden-

do a fazer história de maneira mais prazerosa. 
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1 - Contextualização da Proposta Pedagógica 

Existem muitos problemas relacionados à educação e não são decorren-

tes da atualidade, pois caminham com o sistema educacional brasileiro desde 

sua origem tratando-se de um legado dos modelos pedagógicos iniciais cuja 

característica principal era limitar a criticidade dos alunos, ofertando a eles so-

mente o necessário para que pudessem contribuir com o processo produtivo, 

assim, as elites não correriam o risco de terem o seu status quo ameaçado. 

Entende-se deste ponto de vista que o aluno recebe do professor tudo 

pronto, não há questionamentos, não há problematização, o aluno não tem a 

possibilidade de relacionar o contexto do conteúdo da disciplina com sua expe-

riência. Tal concepção harmoniza com a colocação de Vasconcelos (apud 

SANTOS, 2010, p.1) “Essa prática é caracterizada pelo ensino 'blá-blá-blante”, 

salivante, sem sentindo para o educador, meramente transmissora, passiva, 

acrítica, desvinculada da realidade, desconectada". 

Portanto o livro didático se enquadra como instrumento de pedagogia 

reprodutivista mencionada anteriormente, uma vez que já vem com colocações 

inseridas acerca de uma realidade, implicando negativamente na não formação 

de opinião por parte do educando, consequentemente, do desenvolvimento de 

sua criticidade, pois não permite que o mesmo tenha noção ampla daquilo que 

está vivenciando. 

Dessa forma, dá-se a utilização de meios alternativos como metodologia 

de aprendizagem, na tentativa de galvanizar o aluno na sua criticidade, reflexão 

e interesses. Partindo desta concepção surge o interesse pelo estudo da histó-

ria local, tendo como âncora o hospital Humanitas, em São Jerônimo da Serra, 

PR, porém, para estudarmos a gênese e o desenvolvimento dessa instituição 

faz-se necessário o saber de como surgiu à instituição hospitalar na linha do 

tempo da história. 

Antes do século XVIII, o hospital era essencialmente voltado para a as-

sistência aos pobres. Instituição de assistência, como também de separação e 

exclusão. O pobre como pobre tem necessidade de assistência e, como doen-

te, portador de doença e de possível contágio, é perigoso. Por estas razões, o 

hospital deveria estar presente tanto para recolhê-lo, quanto para proteger os 

outros do perigo que ele encarnava. 



O personagem ideal do hospital, até o século XVIII, não era o doente 

que era preciso curar, mas o pobre que estava morrendo. E alguém que deve-

ria ser assistido material e espiritualmente, alguém a quem se deveria dar os 

últimos cuidados e o último sacramento. Esta é era função essencial do hospi-

tal. Dizia-se correntemente, nesta época, que o hospital era um morredouro, 

um lugar onde morrer. E o pessoal hospitalar não era fundamentalmente desti-

nado a realizar a cura do doente, mas a conseguir sua própria salvação. 

Era um pessoal caritativo religioso ou leigo que estava no hospital para 

fazer uma obra de caridade que lhe assegurasse a salvação eterna. Assegura-

va-se, portanto, a salvação da alma do pobre no momento da morte e a salva-

ção do pessoal hospitalar que cuidava dos pobres. Função de transição entre a 

vida e a morte, de salvação espiritual mais do que material, aliada à função de 

separação dos indivíduos perigosos para a saúde geral da população. O hospi-

tal permanece com essas características até o começo do século XVIII e o 

Hospital Geral, lugar de internamento, onde se justapõem e se misturam doen-

tes, loucos, devassos, prostitutas, etc. 

É ainda, em meados do século XVII, uma espécie de instrumento misto 

de exclusão, assistência e transformação espiritual, em que a função médica 

não aparece (Foucault, 1979). Assim, considerando o hospital numa outra óti-

ca, como precursor do desenvolvimento científico para o tratamento das doen-

ças, justifica-se o estudo sobre a Humanitas, pois, buscaremos fontes históri-

cas relacionadas à instituição em questão visando à dinamização da prática na 

sala de aula, de modo a possibilitar o interesse pela pesquisa por meio de mo-

dos alternativos, como visitas e entrevistas, que não são práticas pedagógicas 

comuns. 

 

        2 - Introdução 

Em meio à modernidade e ao progresso tecnológico, encontram-se per-

didos valores como a generosidade, a solidariedade, o senso de justiça, a cole-

tividade e, consequentemente, uma diminuição da capacidade de indignação 

das pessoas em relação a tudo isso. Devido a esse contraste, o grande desafio 

consiste em saber como educar os jovens na sociedade atual. 



Seguindo uma linha de raciocínio faz-se necessário um estudo mais abrangen-

te sobre a história dos hospitais, pois esta história é que embasa este projeto 

no que se refere ao hospital Humanitas, foco principal de nossas pesquisas e 

que é assim definida por Michel Foucault, em seu livro "Microfísica do poder e o 

nascimento do hospital". 

Dizia-se correntemente, nesta época, que o hospital era um morredouro, 

um lugar onde morrer. E o pessoal hospitalar não era fundamentalmente desti-

nado a realizar a cura do doente, mas a conseguir sua própria salvação. Asse-

gurava-se, portanto, a salvação da alma do pobre no momento da morte e a 

salvação do pessoal hospitalar que cuidava dos pobres. Função de transição 

entre a vida e a morte, de salvação espiritual mais do que material, aliada à 

função de separação dos indivíduos perigosos para a saúde geral da popula-

ção. (FOUCAULT, 1979, p. 26) 

Dentro desta abordagem realizada por Foucault, sobre o nascimento do 

hospital, surge então a necessidade de realizar com ampla abrangência, uma 

pesquisa sobre a história da hanseníase no mundo e principalmente no Brasil, 

doença esta que fez surgir no fim da década de 70, no município de São Jero-

nimo da Serra, no Estado do Paraná, o hospital Humanitas. Conforme Queiroz 

e Puntel (1997): 

 

A hanseníase, amplamente conhecida pela designação 

de "lepra", é uma doença muito antiga, mencionada por 

Hipócrates, mas que encontra na Bíblia, nos capítulos 

13 e 14 do Levítico, a sua conotação repugnante e ter-

rível. Esta condição de impureza e, portanto, de abomi-

nação, trouxe uma carga de preconceito que, junta-

mente com outras abominações mencionadas pelo Le-

vítico. (QUEIROZ; PUNTEL, 1997, p. 30-37) 

 

Neste contexto o objetivo da escola é formar indivíduos críticos para se-

rem inseridos na sociedade, com capacidade para atuar como cidadãos dignos, 

respeitáveis, críticos, capazes de transformá-la. Por este motivo a pesquisa a 

ser desenvolvida tem como objetivo fazer com que os alunos desenvolvam seu 

interesse, sua curiosidade, criatividade com um olhar diferenciado, não mais 

aquele da exclusão.  



De acordo com a observação realizada, durante vários anos em minha 

experiência como docente, principalmente nesta região, constatei que a grande 

maioria dos alunos não tem conhecimento da realidade e muito menos do fun-

cionamento da Associação Filantrópica Humanitas, portanto faz-se necessário 

transformar a vivência de cada um a partir de experiências de seu cotidiano, 

em uma produção escrita, dai a motivação do estudo e o desenvolvimento des-

te material didático. 

 

3- Objetivo 

O projeto mencionado tem como objetivo geral oferecer condições para 

que os alunos adquiram o gosto pela leitura, pesquisa e escrita a partir de tex-

tos com relatos e contos, desenvolvendo assim a personalidade afetiva e críti-

ca, a fim de compreender e fazer-se compreender em nossa sociedade, levan-

tando subsídios teóricos com o intuito de desenvolver no aluno o gosto especial 

para o conhecimento da fundação da Instituição em questão e qual o impacto 

disso para a toda sociedade. Para tanto, o referido projeto tem como proposta 

a pesquisa e entrevistas com membros da comunidade e visitas ao hospital 

para conhecimento mais amplo além de palestra como o fundador da institui-

ção. 

 

4- METODOLOGIA 

O projeto será desenvolvido no Colégio Estadual do Campo São Jorge, En-

sino Fundamental e Médio, localizado no Distrito de Terra Nova, no município 

de São Jerônimo da Serra, PR, com alunos do 3º ano do Ensino Médio, serão 

realizados trabalhos de pesquisa, entrevistas, palestras e visitas, a fim de com-

bater o desinteresse e despertar o gosto pelo conhecimento da história local.  

O trabalho terá início com uma reunião entre professor, equipe pedagógica, 

alunos e pais. Através do diálogo e reflexão serão levantados alguns questio-

namentos sobre a fundação da instituição, assim como o impacto dela para 

toda sociedade. Daremos continuidade com uma sequência de atividades, fo-

cando primeiramente, no suporte teórico para embasamento da pesquisa, as-

sim como em questões metodológicas.  



O projeto terá sustentação cientifica baseada na pesquisa bibliográfica que 

auxiliará na abordagem do assunto, promovendo assim o conhecimento, a lei-

tura, a análise critica e a compreensão do tema, complementada com artigos 

científicos de sites recomendados, bem como, de revistas especializadas, jor-

nais e atividades de leitura e reflexão desenvolvidas em sala de aula. 

Outra etapa do projeto consiste na aplicação dos conhecimentos adquiridos 

pós-pesquisas, direcionadas para um público alvo externo, que possibilitarão 

aferir dados relevantes e atualizados sobre os atendimentos realizados pela 

Associação Filantrópica Humanitas.  

Em seguida, será realizada uma visita à instituição para conhecimento de 

sua ação junto à comunidade, de forma que os alunos possam perceber e 

compreender a relação entre a teoria com a prática. 

Depois de realizadas essas atividades, montaremos um painel com fotos e 

pesquisas de toda a história da fundação do hospital no Colégio e abriremos a 

exposição para toda comunidade. As atividades serão desenvolvidas num cli-

ma de liberdade, respeitando as ideias e opiniões de cada um para que todos 

possam agir com maior interesse na pesquisa sugerida.  

Faremos uma avaliação de caráter diagnóstico, a fim de aferir os êxitos e as 

dificuldades apresentadas pelos alunos, as quais serão de suma importância 

para garantir o sucesso deste projeto e a qualidade de ensino do que se diz 

respeito ao gosto e o prazer pela pesquisa histórica. 

Os métodos de avaliação ocorrerão com base na observação, na participa-

ção e na interação dos alunos nas atividades propostas com o intuito de verifi-

car se a metodologia utilizada foi suficiente para o sucesso do projeto. Neste 

sentido é válido citar as Diretrizes Curriculares – PR a respeito da avaliação: 

 

(…) visa contribuir para a compreensão das dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, com vistas às mudanças necessá-

rias para que esta aprendizagem se concretize e a escola se 

faça mais próxima da comunidade, da sociedade como um to-

do, no atual contexto histórico e no espaço onde os alunos es-

tão inseridos. (DCE/PR, 2009, p. 31). Com base neste contex-

to, será respeitada a opção de cada um para que os mesmos 

sintam-se à vontade para atuar, interagir, criar e ou modificar o 

ambiente escolar, buscando a melhoria de ensino. As ativida-



des desenvolvidas com os estudantes será também objeto de 

estudos e debates com docentes inscritos no Grupo de Traba-

lho em Rede – GTR, programado para ser realizado via online. 

 

 5 - AVALIAÇÃO 

A avaliação terá caráter diagnostico, a fim de aferir os êxitos e as dificul-

dades apresentadas pelos alunos, as quais serão de suma importância para 

garantir o sucesso do projeto e a qualidade de ensino no que diz respeito ao 

gosto pela pesquisa. Os métodos de avaliação ocorrerão com base na obser-

vação, na participação e na interação dos alunos nas atividades propostas com 

o intuito de verificar se a metodologia utilizada foi suficiente para o gosto e o 

prazer da pesquisa. 

Neste sentido, as Diretrizes Curriculares do Paraná contribuem muito, ao 

dizerem que: 

No processo educativo deve se fazer presente, tanto como 

meio diagnóstico do processo ensino-aprendizagem quanto 

como instrumento de investigação da prática pedagógica. (PA-

RANÁ, 2008, p.31).   

 

Com base neste contexto, será respeitada a opção de cada um para que 

os mesmos sintam-se à vontade para interagir, criar ou modificar o ambiente 

escolar, buscando na pesquisa o gosto pela investigação como suporte para 

conhecer a história do município e sua própria história de vida.    

Conforme expõe Lima (2002), nas Diretrizes Curriculares do Paraná: 

 

A avaliação deve possibilitar o trabalho com o novo, numa di-

mensão criadora e criativa que envolva o ensino e a aprendiza-

gem. Desta forma, se estabelecerá o verdadeiro sentido da 

avaliação: acompanhar o desempenho no presente, orientar as 

possibilidades de desempenho no futuro e mudar as práticas 

insuficientes, apontando novos caminhos para superar proble-

mas e fazer emergir novas práticas educativas. (PARANÀ, 

2008, p.31)       

O trabalho avaliativo terá como base os avanços alcançados com rela-

ção aos objetivos e através das mudanças comportamentais dos alunos com 



relação ao prazer da pesquisa e investigação da história da Associação Filan-

tropica Humanitas. 

 Neste sentido vale citar que “é importante que a avaliação situa-se entre 

a intenção e o resultado e que não se diferencia da atividade de ensino, porque 

ambas têm o intuito de ensinar”. ( PARANÁ, 2008, p. 32) 
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                   1º - Encontro:                   

O trabalho terá início com uma reunião entre professor, equipe peda-

gógica, alunos e pais. Através do diálogo e reflexão serão levantados alguns 

questionamentos sobre a fundação da instituição, assim como o impacto dela 

para toda sociedade.  

Daremos continuidade com uma sequência de atividades, focando pri-

meiramente, no suporte teórico para embasamento da pesquisa, assim como 

em questões metodológicas.  

 

2º -  ENCONTRO: 

O projeto terá sustentação cientifica baseada na pesquisa bibliográfica 

que auxiliará na abordagem do assunto, promovendo assim o conhecimento, a 

leitura, a análise critica e a compreensão do tema, complementada com artigos 

científicos de sites recomendados, bem como, de revistas especializadas, jor-

nais e atividades de leitura e reflexão desenvolvidas em sala de aula. 

Nesta atividade o dialogo e a reflexão nortearão a atividade, depois das 

reflexões feitas sobre os teóricos com relação ao surgimentos dos hospitais, a 

doença a que o projeto se refere (hanseníase) e a história de vida do padre 

Haruo Sasaki. 

Faremos através de questionário, levantamentos de dados que servira 

de apoio para dar prosseguimento ao projeto. 

 

 

 

 
 

QUESTÕES PARA 
 
 

DISCUSSÃO 
 
 

 

 



1- Segundo Michel Foucault, em seu livro "Microfísica do poder e o 
nascimento do hospital". Dizia-se correntemente, nesta época, que 
o hospital era um morredouro, um lugar onde morrer. 
Você concorda com esta afirmação? Por quê. 
 
 

2- A Bíblia, nos capítulos 13 e 14 do Levítico, faz uma conotação da 
‘lepra’ como repugnante e terrível. Esta condição de impureza e, 
portanto, de abominação, trouxe uma carga de preconceito. 
Nos dias atuais preconceito é bom ou ruim? Justifique sua respos-
ta. 
 
 

3- A criação da Associação Filantrópica Humanitas, significou a 
transformação da realidade de centenas de pessoas doentes que 
sofriam com a discriminação e a falta de tratamento adequado da 
hanseníase. 
Você concorda? Por quê? 
 
 

4- Qual a importância da Sociedade Filantropica Humanitas para o 
município de São Jeronimo da Serra? 

 
 

5- Deixe sua mensagem ao fundador desta instituição o Padre Haruo 
Sasaki. 
 
 

 

O resultado da pesquisa será demonstrado através de um gráfico para 

melhor visualizar a importância da fundação desta instituição para o município, 

assim como as mensagens ao fundador serão expostas em mural no Colégio 

Estadual do Campo São Jorge. 

 

      3º - ENCONTRO: 

Este encontro do projeto consiste na aplicação dos conhecimentos ad-

quiridos pós-pesquisas, direcionadas para um público alvo externo, que possi-

bilitarão aferir dados relevantes e atualizados sobre os atendimentos realizados 

pela Associação Filantrópica Humanitas. Em seguida, será realizada uma visita 

à instituição para conhecimento de sua ação junto à comunidade, de forma que 

os alunos possam perceber e compreender a relação entre a teoria com a prá-

tica. 



                           

Hora 

da 

visita 

 

 

ATIVIDADES 

 

Após a visita realizada a Associação Filantropica Humanitas, em grupo 

de até 3 alunos. 

 

Dê sua opinião 

 

1- Como você pode relacionar a teoria das pesquisas realizadas com a prá-

tica vivenciada com a visita? 

 

2- Qual a importância do tratamento realizado pela Humanitas para os do-

entes atendidos? 

 

3- Faça um paralelo entre a ‘lepra’ dos textos bíblicos e a hanseníase por 

você vivenciada através desta visita. 

 

4º ENCONTRO: 

 Neste encontro montaremos um painel com fotos e pesquisas de toda a 

história da fundação do hospital no Colégio São Jorge, e abriremos a exposi-

ção para toda comunidade. 

 



 

associação 

filantrópica 

humanitas 

 

 

 

 

 

orquidário 

 

 

 

padre sasaki 

 

 

 

 

 

 

 

produção de orquídeas 

 

 

 

 

 

 



5 º encontro: 

 

 

 

Conhecendo o padre 

haruo sasaki 

 

 

Preste atenção 

 

A história da fundação deste hospital tem início durante a 

Semana Santa, numa visita do padre Haruo Sasaki acompanhado de um 

amigo, no mês de abril de 1975 em São Jerônimo da Serra, no Estado do 

Paraná, andando pela cidade encontrou um hanseniano que se escondia 

entre faixas enroladas nos braços, com grande preocupação, ao buscar 

saber mais dessa realidade descobriu a existência de muitos na mesma 

situação, pessoas carentes que viviam humildemente escondendo-se 

nos montes e vales da região.  

Sensível a tudo isso e na angústia de querer ajudar, procurou o 

prefeito da cidade para pedir apoio, porém deparou-se com a inexistência 

de recursos. Então buscou ajuda externa para iniciar um trabalho com 

essas pessoas tendo suas expectativas correspondidas não só aqui em 

nosso país, mas por outros, como pelos conterrâneos japoneses, 

alemães e outras nações que enviaram ajuda, em prol dos trabalhos a 

serem desenvolvidos.  

Com muito trabalho e com a doação feita por uma família de 

Tóquio, padre Sasaki conseguiu comprar cinco alqueires de terras e 



assim iniciar os trabalhos. O prédio do ambulatório foi doado por uma 

Paróquia dos Estados Unidos, a residência das irmãs foi construída pela 

Colônia Japonesa e a capela doada pela mesma família que doou as 

terras. 

 Em data de 28 de julho de 1979 foi lançada a Pedra Fundamental 

desta entidade, contando com a presença do Bispo da Diocese de 

Yokohama, Japão, D. Estevão Hamao, ao qual coube a benção da Pedra 

Fundamental e inauguração efetiva, da construção do prédio principal 

dando continuidade às já intensas atividades, pois desde a fundação os 

trabalhos progrediram incessantemente.  

Em agosto do mesmo ano, com a inauguração do centro médico e 

serviço social com o apoio do professor Tonetaro Ito da Universidade de 

Osaka – Japão, foi iniciado as atividades médicas para os 120 doentes, 

número que chegou a 325 no mesmo ano. 

Em 1980, esteve em visita a entidade os Doutores, Germano 

Traple, Kiyotaka Sonnada e Toshiko Matsumoto, que conheceram e 

contribuíram com os trabalhos desenvolvidos. Foi também neste mesmo 

ano que chegaram três freiras Enfermeiras da Congregação do 

Imaculado Coração de Maria de Nagasaki para somar esforços até o 

presente momento. 

 Em 1981 houve a primeira assembleia com a presença do 

professor Tonetaro Ito, professor Mitsugu Nishimura e Doutor Yuki 

Moriguchi, iniciando ao atendimento em domicílio dos hansenianos, 

também nesse mesmo ano, na busca de aprimoramento, foi realizado 

estágio em Manaus e no Japão. 

 Em 1984 houve o início das doações de roupas usados do Japão, 

a visita das irmãs superioras da Congregação das Irmãs do Imaculado 

Coração de Maria de Nagasaki e a ampliação do ambulatório, hoje com 

aproximadamente 700 m².  

Porém nada disso seria realidade se não fosse esta bela história 

escondida entre as montanhas de São Jerônimo da Serra.  

Assim pode ser definida a saga de Haruo Sasaki, atualmente com 

84 anos, um padre japonês que se dedica a mais de cinco décadas aos 



pobres do Norte do Paraná. Franzino, fala tranquila e riso fácil, o homem 

que fundou um hospital especializado em doenças dermatológicas e 

salvou uma infinidade de marginalizados pela hanseníase tem a 

humildade de ainda se questionar se fez tudo por amor puro ou se há um 

pouquinho de orgulho no meio de sua obra.  

Nas palavras de Padre Sasaki; 

“Sou da cidade de Hamamatsu, no Japão; filho de uma família 
católica há quatro gerações. Meu plano de vida era trabalhar no 
país onde nasci e escalar todas as montanhas japonesas. Gosto 
muito de alpinismo. Ordenado sacerdote havia apenas dois 
anos, fui conversar com o bispo de Yokohama, casualmente. Ele 
se queixou. Disse que o Brasil solicitava padres japoneses, mas 
ninguém queria ir. Respondi, que eu iria. Tinha 28 anos. Nem 
parei para pensar o que seria trabalhar em um país tão distante. 
Desembarquei em Santos no dia 23 de março de 1958”.  
 
 

Ex-soldado da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), padre 

Sasaki, por acaso, como gosta de dizer, veio ao Paraná como voluntário. 

 Acontece que os japoneses que chegavam a terra vermelha na 

segunda metade do século XX tinham sede de ouvir a língua pátria, por 

isso Dom Geraldo Fernando, bispo de Londrina na época, solicitou ao 

Vaticano que padres nipônicos viessem para a cidade. 

 O pedido chegou a Diocese de Yokohama, onde trabalhava o 

jovem padre Sasaki. Assim que soube que o Brasil requisitava padres de 

olhos puxados, candidatou-se. Corria o ano de 1958, quando ele 

desembarcou em Santos (SP) para encarar uma viagem de ônibus até 

Londrina.   

Conforme relato feito pelo Padre Sasaki;  

“O asfalto ia só até Sorocaba, depois era tudo terra. No caminho 
vinha questionando como seria possível morar gente em tão 
distante sertão. Segui para Londrina, no Norte do Paraná. 
Muitos japoneses trabalhavam na região, nas lavouras de café. 
Eles se interessavam pelo cristianismo, mas não falavam nada 
de português. Comecei a fazer um trabalho de evangelização 

com os imigrantes japoneses e seus descendentes”.  
 

Ele já havia passado pela amarga experiência da devastação da 

guerra. Viu sua cidade natal, Hamamatsu, inteira destruída. Morou em um 

cômodo de 10 metros quadrados com a família de oito pessoas enquanto 

a cidade renascia das cinzas.  Antes ainda, na caserna, sofrera com a 



perseguição de um superior que sabendo de sua fé cristã, o chamava 

nas madrugadas para questionar se a maior divindade era o imperador 

do Japão ou o Deus de Sasaki. “Eu ficava calado”, conta o padre.    

Diante disso, a missão sertaneja era coisa fácil. Depois de 12 anos 

trabalhando em Londrina, foi enviado no ano de 1970 para a cidade de 

Cornélio Procópio.  

A história do padre começava a mudar. Foi numa Semana Santa, 

aquela que antecede a Páscoa para os católicos, que o bispo de Cornélio 

o mandou para São Jerônimo da Serra para confessar o povo.  

Segundo declaração do Padre Sasaki; 

“Minha vida mudou quando fui fazer confissões em São 
Jerônimo da Serra, em 1975. Casualmente encontrei na rua um 
homem com os braços enfaixados. Questionei-o sobre as 
feridas e ele me respondeu que havia sido uma picada de cobra. 
Mas descobri que ele tinha era vergonha, por conta do imenso 
preconceito, de admitir que tinha a doença. Um funcionário do 
posto de saúde me contou que ele tinha hanseníase. 
Confidenciou também que existiam muitas outras pessoas com 
a doença no município, morando na zona rural. Meu avô 
materno, dentista em Tóquio, era um dos poucos que aceitava 
tratar os dentes de hansenianos. Lembrei-me dele. Pensei em 
fazer algo por aquelas pessoas. Mas sabia que tinha que 
encontrar várias para poder fazer um bom trabalho. Saí a 
procurar. O preconceito era grande”.  

 

Aquele caso comoveu o padre. Por conta própria, foi mexer nos 

prontuários esquecidos em cima do armário do posto de saúde.  

Constatou que havia muitos hansenianos abandonados na zona 

rural. Saiu a procurar. Segundo ele: 

''Eles moravam em casas de sapé, em uma realidade muito 
pobre. Ainda era comum chamar a doença de "lepra" e os 
doentes de "lázaros". Dizer que um vizinho tinha hanseníase 
equivalia a delatar um criminoso. Encontrei 120 hansenianos na 
região de São Jerônimo. Quando fui aos postos de saúde 
checar os prontuários deles, constatei que havia 25 anos que 
nenhum médico os examinava. Muitos já tinham perdido 
membros inteiros”.   
 
 

Mais tocado ainda decidiu fundar, na pequena São Jerônimo, que 

hoje tem 11,5 mil habitantes, um lugar onde essas pessoas pudessem 

receber tratamento. Nascia a Sociedade Filantrópica Humanitas.  

Segundo Padre Sasaki; 

“Fiquei receoso de começar uma instituição sem ter um diploma 
brasileiro. Achava que as autoridades poderiam me cobrar 



disso. Entrei no curso de Serviço Social da Universidade 
Estadual de Londrina, aos 45 anos de idade. Já no segundo ano 
de faculdade, fundei a Humanitas, pois os doentes não podiam 
esperar mais. Pensei que vendendo tudo o que eu tinha, 
máquinas fotográficas, relógios e outros objetos, pudesse 
comprar o terreno onde estamos, de cinco alqueires, mas era 
insuficiente. Então, contei do meu desejo a uma família 
japonesa que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas que 
conversava por cartas. Surpreendentemente, eles mandaram o 
dinheiro para eu comprar as terras. Em seguida, ganhei US$ 30 
mil de uma paróquia dos Estados Unidos para construir os 
prédios”. 
 
 

Os próximos passos eram: buscar mais conhecimento sobre 

como lidar com as pessoas, arranjar um médico especialista, angariar 

dinheiro para construir o hospital e trazer para o Brasil uma congregação 

de religiosas que o ajudasse.   

Um pé depois do outro, ele convenceu o médico japonês 

Tonetaro Ito, especialista em hanseníase, da Universidade de Osaka, a vir 

cuidar durante um mês dos portadores de hanseníase no Brasil.  

Conforme Padre Sasaki;  

“O doutor Ito nos ensinou a como tratar os doentes, eu o 
conheci numa breve viagem que fiz ao Japão para tentar 
conseguir recursos e trouxe também três freiras da 
Congregação do Imaculado Coração de Maria de Nagasaki”. 
 
 

Corria 1980.  O doutor Ito passou seus conhecimentos para o 

médico Mauro Filgueiras, que até hoje atende no hospital.  

Uma entidade japonesa foi generosa e ajudou financeiramente o 

padre Sasaki até 2007.  

Segundo relato do Padre Sasaki; 

''Mas os brasileiros também tinham que ajudar, afinal o nosso 
trabalho era no Brasil. Por isso, peguei um jipe Willis 1952 e saí 
a angariar fundos.'' 

 
A Alemanha, designada por uma associação mundial de 

hansenianos a ajudar os doentes do Brasil, também colaborou com a 

obra do padre.  

Ainda segundo Sasaki, 

“Como faltavam profissionais e dinheiro, eu ajudava a examinar, 
fazia curativos e atuava no laboratório. Rapidamente, de 120 já 
eram mais de 300 hansenianos! Gente de vários lugares do 
Paraná. Mais tarde, atendemos pacientes de outros estados. Até 
do norte do país vem gente”. 



 

O padre fala da sua história como se tratasse da coisa mais 

simples do mundo. Nem parece nascido no Japão, mas enraizado em 

São Jerônimo da Serra. Torcedor do Grêmio Porto-alegrense, ala 

esquerda no futebol, não troca o ar gelado da cidadezinha do Norte do 

Paraná por nada. ''Se eu não sou feliz, quem pode ser?'', responde 

quando questionado sobre a felicidade. 

 Acorda às 6h, celebra missa às 6h45 e cumpre expediente no 

hospital das 8h às 17h. Gosta de café, de cerveja e de orquídeas. Esse é 

o padre Sasaki, sacerdote que não usa batina porque acha que ela o 

afasta dos pobres. 

A Associação Filantrópica Humanitas atende pessoas de dezenas 

de municípios e de outras regiões do país. Porém, continua sendo 

necessário arrumar dinheiro, pois a maior receita vinha da venda de 

própolis, produzido por 70 famílias da região, para os japoneses. 

 Mas o real forte e a crise mundial fizeram as vendas caírem 

bastante. 

 Conforme relato do Padre Sasaki; 

“Até hoje, somos mantidos por doações. Só há três anos 
começamos a receber repasses do governo estadual pelos 
atendimentos que fazemos. Nunca dependemos do dinheiro 
público. Quando descobrimos um doente, fazemos exames em 
toda a sua família, buscando o diagnóstico precoce. Muitos nos 
procuram encaminhados pelos postos de saúde, em estágio já 
avançado. Isso mostra que ainda há muito desconhecimento, o 
que perpetua a doença. Em 2011, diagnosticamos 42 novos 
casos. Examinamos pacientes de 70 municípios do Paraná. 
Atualmente, temos 66 casos em tratamento, que dura de seis 
meses a dois anos”.  

 

 Quando questionado sobre a cura da hanseníase e seus planos 

para o futuro, padre Sasaki é enfático ao dizer;  

"A hanseníase tem cura! Sinto-me muito realizado. Só peço a 
Deus que me dê mais 10 anos de vida para que eu possa ver 
pelo menos desaparecer os hansenianos do Paraná. Assim, 
ficarei muito mais leve diante da obrigação e do objetivo que 
comecei. Voltei ao Japão algumas vezes a trabalho e a passeio, 
mas hoje sou brasileiro. Lamento apenas não ter escalado as 
montanhas”. 

 

 



ATIVIDADES: 

Dê sua opinião: 

1- Com a falta de recursos e querendo ajudar os doentes qual foi a ati-

tude tomada pelo padre Sasaki? Em sua opinião era o que deveria 

ser feito? Por quê? 

 

2- Tanta dedicação e esforço realizado pelo padre Haruo Sasaki foi 

importante para o município de São Jeronimo da Serra? Justifique. 

 

3- Qual a contribuição do padre Haruo Sasaki para os portadores de 

hanseníase do município, do Estado e do Brasil? 

 

4- Com relação a saúde no Brasil, o que você pode citar de pontos po-

sitivo no trabalho realizado pelo Padre Haruo Sasaki frente a Huma-

nitas? 

 

5- Faça um slogan com ilustração para uma campanha de conscienti-

zação sobre o preconceito gerado pela doença da hanseníase.  

 

 

 

 

comentário 

 

O padre Haruo Sasaki tem o seu trabalho 

reconhecido além das fronteiras do município 

de São Jeronimo da Serra, do Estado do 

Paraná e do Brasil com o lançamento do filme 

"Akai Tochi no Nakamatachi - Humanitas no 

25-nen no Ayumi" (Os amigos da Terra 

Vermelha - 25 anos da história de Humanitas) narra a vida de um padre 



japonês que dedicou a vida para ajudar os mais necessitados no Brasil. O 

padre, Haruo Sasaki,  participou de várias atividades no Brasil e dedicou 

atenção especial a um centro de tratamento para pacientes com hanseníase no 

Paraná. O filme foi exibido às 19h do dia 16 de maio, no Ashinaga Ikueikai 

Rainbow House de Kobe (Hyogo), com legenda em português. A entrada é 

gratuita. As gravações foram feitas no Brasil, sob a direção de Jun Okamura e 

o apoio da sociedade Nippaku Kakehashi no Kai - filial Kansai.  "Humanitas no 

25-nen no Ayumi" mostra como o padre Sasaki construiu o centro de 

tratamento para vítimas da hanseníase, há 30 anos. Também expõe a 

realidade das crianças que vivem na pobreza, além do apoio aos agricultores 

locais.  

 

               FECHAMENTO DO PROJETO: 

 

Dia da apresentação 

Com o envolvimento e comprometimento de todos a apresentação dos 

trabalhos deste projeto será um sucesso. 

 

Depois de realizados todos os encontros montaremos um painel com fo-

tos e pesquisas de toda a história da fundação do hospital no Colégio São Jor-

ge e abriremos a exposição para toda comunidade escolar e local. 

 



7 – cronograma 

 

Implementação 
do Projeto Ativi-
dades 

 

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

Reunião de pro-
fessores e co-
munidade esco-
lar 

 

x    

Reflexões sobre 
o surgimento dos 
hospitais e da 
hanseníase com 
questões para 
discussão 
 

 X   

Visita a Humani-
tas painel com 
fotos e pesqui-
sas de toda a 
história da fun-
dação do hospi-
tal e exposição 
aberta para toda 
comunidade. 

 

  X  

Conhecendo o 
padre Haruo 
sasaki. 

   X 
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