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RESUMO 

 

A história da hanseníase é marcada por preconceito, exclusão social, estigma, abandono e 

medo, por ter sido conhecida durante muito tempo como incurável e contagiosa. Além dos 

agravos inerentes às alterações dermatoneurológicas e consequentes incapacidades físicas, são 

ressaltadas as repercussão emocionais, alterações nos hábitos cotidianos e mudanças na 

configuração familiar. Atualmente a hanseníase se inscreve como doença negligenciada, com 

alta incidência e prevalência, considerada como um problema de saúde alvo de incentivos e 

mobilizações das políticas públicas. Ao estudar a história da hanseníase, parte-se do 

pressuposto de que durante o período de institucionalização do tratamento lepra os familiares 

também receberam interferências sociais e na estruturação familiar em decorrência da 

segregação e exclusão vivenciada pelo doente. E, ponderando as vivências familiares em 

decorrência da lepra do passado, pouco se sabe sobre a compreensão dos mesmos familiares 

diante da hanseníase na atualidade. Portanto, objetivou-se narrar a história de familiares de 

ex-doentes de hanseníase que foram tratados em hospital-colônia. Os objetivos específicos 

são: Identificar se familiares de pacientes com hanseníase tratados em hospitais-colônia eram 

atingidos pelo preconceito, estigma e exclusão que permeava a vida dos portadores da doença; 

Verificar se o tratamento compulsório da hanseníase em hospitais-colônia alterou a efetivação 

de laços familiares; Averiguar qual a compreensão que familiares de ex-doentes de hanseníase 

tratados em hospitais-colônia têm sobre a hanseníase; Promover, junto aos participantes da 

pesquisa, atividade de promoção da saúde sobre hanseníase. Adotou-se o estudo exploratório 

e descritivo, com abordagem qualitativa com suporte na História Oral de Temática como 

técnica e referencial metodológico. Os 52 familiares de ex-doentes de lepra que foram 

segregados no Hospital Colônia São Francisco de Assis, cadastrados no MORHAN-Potiguar, 

constituíram a colônia. A partir do ponto zero houve o recrutamento dos participantes que 

compuseram a rede, totalizando 10 colaboradores, de ambos os sexos e idade de 44 a 76 anos. 

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa - UFRN, sob o protocolo 650.654/2014 e 

CAAE 25922214.3.0000.5537, realizou-se a coleta de dados por meio de entrevista, 

utilizando instrumento de identificação da rede e questões abertas. As entrevistas foram 

gravadas, transcritas, transcriadas e conferidas pelos colaboradores. Tratou-se as histórias, 

narradas pela técnica de Análise Temática de Conteúdo, segundo Bardin, emergindo nove 

categorias que foram organizadas em três eixos temáticos: Impacto nas relações sociais 

(Estigma e preconceito e Exclusão social), Impacto nas relações familiares (Desagregação 

familiar, Restrições para visita, Compartilhamento e construção de uma nova família, 

Consequências familiar geradas pelo isolamento e Reconstrução do vínculo familiar), e 

Compreensão frente à lepra e à hanseníase (A história no passado e A história no presente). O 

fato de ter um familiar doente de hanseníase segregado em hospital-colônia gerou empecilhos 

nas relações sociais vivenciadas pelos colaboradores do estudo, que embora não tivessem a 

doença, também foram vitimados pela exclusão social, estigma e preconceito. O internamento 

compulsório gerou modificações na estrutura familiar, com distanciamento, alteração no 

vínculo e tentativa de reestruturação familiar. Os colaboradores também refletiram sobre 

política de controle da lepra no passado, assim como a adotada no presente frente à 

hanseníase. 
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ABSTRACT 

 

The history of leprosy is marked by prejudice, social exclusion, stigma, neglect and fear for 

having been known for a long time as incurable and contagious. In addition to the hazards 

inherent in dermatoneurological changes and consequent physical disabilities, are highlighted 

the emotional impact, changes in daily habits and changes in family configuration. Currently, 

leprosy is registered as a neglected disease, with high incidence and prevalence, considered as 

a target health problem of incentives and mobilization of public politics. By studying the 

history of leprosy, it is part of assumption that during the treatment period institutionalization 

leprosy, families also received social interference and family osganization as a result of 

segregation and exclusion experienced by the patient. And, considering the family 

experiences in due to the leprosy of the past, little is known about the understanding of the 

same family on leprosy today. Therefore, the aim was to tell the story of family members of 

former patients who were treated in the colony-hospital. The specific objectives are: Identify 

whether relatives of patients with leprosy colony treated in hospitals were affected by 

prejudice, stigma and exclusion that permeated the life of sufferers; Check that the 

compulsory treatment of leprosy colony in hospitals changed the effective family links; 

Verifying the understanding that family members of leprosy former patients treated in colony-

hospitals have about leprosy; Promote, together with the participants of this research, health 

promotion activity on leprosy. We adopted the exploratory and descriptive study with 

qualitative approach to support the Oral History as theme technical and methodological 

framework. The 52 families of leprosy patients who were former segregated in Colony 

Hospital São Francisco de Assis, registered in MORHAN-Potiguar, formed the colony. From 

the ground zero there was the recruitment of participants to compose the network, totaling 10 

contributors, of both genders aged between 44 and 76 years. After approval by the Research 

Ethics Committee - UFRN under the 650 654/2014 Protocol and CAAE 

25922214.3.0000.5537, data collection was carried out through interviews, using the network 

identification tool and open questions. The interviews were recorded, transcribed, initialed 

and conferred by the contributors. It was the stories, narrated by the Thematic Analysis of 

technical content, according to Bardin, emerging nine categories that were organized into 

three themes: Impact on social relations (Stigma and prejudice and Social exclusion), Impact 

on family relationships (Family breakdown, Restrictions to visit, Sharing and construction of 

a new family, Family consequences generated by isolation and Reconstruction of family ties), 

and Understanding front leprosy and leprosy (The story in the past and The history of this). 

Having a sick and segregated relative in the colony hospital segregated colony generated 

obstacles in social relationships experienced by the contributors of the study. Although they 

didn't have the disease, they were also victimized by social exclusion, stigma and prejudice. 

Compulsory internment generated changes in family structure, with detachment, changes in 

bond and attempt to family restructuring. Contributors also reflected on leprosy control policy 

in the past, as well as adopted in nowadays. 

 

Keywords: Leprosy; Family; Nursing.  
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Contextualização 

 

A hanseníase, também conhecida como lepra, é uma doença secular tida como um dos 

males mais antigos da história da humanidade, marcada pela exclusão social, estigma, 

abandono, medo por ter sido considerada durante muito tempo como incurável, mutilante e 

contagiosa (ROCHA et al., 2011).  

Os indícios da lepra cogitam à África e à Ásia o berço da doença, onde é citada 600 

anos a.C.. Nos textos bíblicos é mencionada como algo a ser temido, associada à noção de 

pecado, impureza da alma e aos castigos vindos do céu, provocando no doente uma imagem 

distorcida pela sociedade (MORENO; ENDERS; SIMPSON, 2008). Nos textos do Antigo 

Testamento (AT) e do Novo Testamento (NT) tem-se a concepção bíblica da lepra, cuja 

derivação provém da raiz hebraica sãra e significa “ferido por Deus” (MIRANDA, 1999). 

No processo histórico da doença, sua terminologia comumente se confunde com outras 

afecções de pele e recebe, em diferentes épocas e contextos sociais, nomenclaturas diferentes 

para a doença, o doente e o local de tratamento, quais sejam: morfeias, lepra, pardieiro, 

garfaria, leprosário, colônia, morfético, lazareto, leproso e hanseniano (MIRANDA, 1999).  

Por ser aterrorizante como um elefante, médicos gregos e romanos descreveram a 

doença como “elephantiasis”, enquanto que os relatos presentes em textos médicos árabes 

descrevem uma doença que tinha como características manchas claras e perda de 

sensibilidade, a qual recebeu o nome de “barras”. Citam-se ainda as terminologias jocosas 

“leontiasis”, por apresentar face semelhante à de leão, e “satyriasis”, sugerindo uma tendência 

libidinosa do paciente (SAVASSI, 2010).  

A descrição do termo “lepra” ascendeu na cultura médica medieval a partir da 

combinação de citações presentes em antigos textos médicos com as escrituras referentes à 

moléstia descritas na bíblia, ao mesmo tempo em que se incorporaram reflexos sobre as 

semelhanças e diferenças existentes entre a lepra e demais alterações dermatológicas 

(CABRAL, 2013a). 

Como doença infecciosa, a manifestação da hanseníase no indivíduo e sua 

disseminação na população dependem de dois fatores determinantes: a exposição ao germe e a 

predisposição do organismo. Mas ao longo dos tempos essas causas foram imprecisamente 

ponderadas (PINHEIRO et al., 2014). A medicina medieval atribuiu à lepra diversas causas, 

nas quais estavam inclusas a alimentação, topografia, clima, predisposição e também cogitava 
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a contaminação pela “fumaça maligna” eliminada pelo leproso e que causaria contaminação 

quando inalada por pessoas sãs (CABRAL, 2013a). 

Ao evocar a possibilidade de contágio da lepra pela respiração, o temor da doença foi 

alastrado na sociedade, produzindo uma massa de doentes excluídos (CABRAL, 2013a). 

Muitos leprosos foram perseguidos e morreram queimados em fogueiras na França, enquanto 

que outros foram obrigados a ficar à margem da sociedade, mendigando nas periferias das 

cidades ou internados em leprosários (GINZBURG, 1991). 

O aparecimento da lepra no Brasil coincide com a colonização portuguesa, uma vez 

que anteriormente não havia indícios de casos semelhantes a essa doença na América Latina 

(GARCIA, 2001). Os primeiros casos notificados no Brasil ocorreram em 1600 na cidade do 

Rio de Janeiro e, posteriormente, na Bahia e no Pará (EIDIT, 2004). 

O imaginário gerado em torno da lepra e a carga estigmatizante em torno da doença e 

do doente excluíam seus portadores do convívio social, tornando-se acentuados pela forma de 

tratamento adotado e orientado pelo isolamento compulsório nos hospitais-colônia 

(ALMEIDA et al., 2012). No Estado do Rio Grande do Norte (RN), a execução dessas 

práticas aconteceu no Hospital Colônia São Francisco de Assis, localizado no Município de 

Natal, que permaneceu ativo por 65 anos, de 1929 (ano de inauguração) a 1994 (quando foi 

desativado).  

O internamento do leproso em hospitais-colônia como forma de profilaxia dessa 

moléstia modificou o cenário de relações sociais dos doentes, com quebra de laços entre 

pessoas de seu convívio, como amigos e membros da família, destruindo os vínculos 

familiares (CID et al., 2012). 

Considera-se o estabelecimento de vínculos entre os membros da família, com 

predominância de apoio, afeto e delimitação de responsabilidade, como requesito primordial 

ao desenvolvimento e condição humana, de modo que o rompimento temporário ou definitivo 

desses vínculos torna-se elemento causador de sofrimento (VICENTE, 1994). 

Com relação à lepra, seu tratamento era único, compulsório, e o internamento dos 

doentes nos hospitais-colônia era forçado. Desse modo, os portadores da doença foram 

abruptamente afastados do convívio familiar para viverem excluídos e segregados em um 

mundo isolado da sociedade (SIMPSON et al., 2013). 

Tais indivíduos foram retirados compulsoriamente de suas casas e separados de seus 

familiares, amigos, do seu trabalho e da comunidade onde viviam para serem mantidos em 

leprosários, hospitais que funcionavam como uma cidade à parte, onde os leprosos tentavam 
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reconstruir suas vidas, de modo que tinham piora na qualidade e em suas trajetórias de vida 

quando eram atingidos pela doença. 

Ter um familiar com lepra, no período que a doença foi tratada com o internamento 

compulsório, era sinônimo de transtornos sociais e muitos parentes daqueles acometidos pela 

moléstia também foram temporariamente isolados pela probabilidade de portar a doença, 

sofrendo forte estigma pela sociedade (ALVES; OLIVEIRA, 2011).  

Além dos agravos inerentes às alterações dermatológicas, disfunção no sistema 

nervoso periférico e consequentes incapacidades físicas, ressaltam-se as repercussões 

emocionais, alterações nos hábitos cotidianos e mudanças na configuração familiar dos que 

tinham a doença ou eram suspeitos de estar infectados (SAVASSI et al., 2009; ALVES; 

OLIVEIRA, 2011). 

O isolamento compulsório refletiu negativamente na vida dos doentes de lepra e 

também de seus familiares, uma vez que a medida profilática tinha caráter policial e 

desconsiderava as relações sociais que os doentes haviam estabelecido ao longo da vida, 

resultando em quebra de laços familiares (ALMEIDA et al., 2012), como os filhos retirados 

das mães e levados para viver em educandários (CABRAL, 2013b). 

Com o avanço das pesquisas voltadas para a farmacologia e a evidência de que o 

isolamento compulsório não detinha a doença, a política do internamento compulsório passou 

a ser questionada por pesquisadores no final dos anos de 1940 e foi oficialmente abolida em 

1962, perdurando de fato até 1986 (CAVALIERE; GRYNSZPAN, 2008).  

A proposta da legislação brasileira para efetivação da mudança terminológica de 

“lepra” para “hanseníase” em 1975 e 1995 era pensada nos meios acadêmicos e em órgãos 

voltados ao combate da lepra desde a década de 60, com a revogação da prática do isolamento 

compulsório, mediante a aprovação do Decreto nº 968, de 7 de maio de 1962 (BRASIL, 1962, 

1975, 1995). 

A cura passou a fazer parte do contexto que envolve a hanseníase com a introdução da 

poliquimioterapia (PQT), cujo tratamento se dá em nível ambulatorial, onde os fármacos estão 

disponíveis gratuitamente. Destaca-se que houve mudança na conduta em relação à doença 

com consequente melhora na qualidade de vida dos doentes. Quando o diagnóstico e 

tratamento são estabelecidos na fase inicial da doença há um significativo ganho na prevenção 

de incapacidades e na quebra da cadeia de transmissão da hanseníase (LASTÓRIA; ABREU, 

2012).   

Considerando a política de eliminação, a hanseníase se consistiu como uma epidemia 

preocupante, principalmente pelo poder incapacitante que possui caso não seja detectada e 
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tratada precoce e adequadamente (SILVA; PAZ, 2010). Ademais, evidenciam-se nos ex-

doentes e em seus familiares as marcas de exclusão social, preconceito e estigma deixadas 

pela doença que não tinha cura e era tratada em ambiente asilar (ALMEIDA et al., 2012).  

O processo histórico de reconhecimento do adoecer em hanseníase é reflexo de 

situações sociais, políticas e econômicas que se reflete nas diferentes terminologias para a 

doença. Há controvérsias de que o termo utilizado na atualidade possua conotação diferente 

da percebida no passado. A segregação é ressignificada como autossegregação. Se antes era 

uma obrigação coletiva, atualmente é uma decisão individual e ocorre pelo (des)entendimento 

que o indivíduo tem sobre a doença (SIMPSON et al., 2013). 

Na tentativa de compreender sua complexidade, destaca-se que existem duas etapas 

referentes à história da doença no Brasil: a história da lepra, entendida como doença sem cura, 

vinculada ao estigma e preconceito que traziam implicações sociais; e a história da 

hanseníase. 

A primeira diz respeito à política de segregação que culminou no afastamento brusco 

da família, com perca de vínculos. Havia indivíduos que procuraram esquecer o mundo dos 

sadios vivendo no mundo de dentro, onde muitos construíram uma nova família (MIRANDA, 

1999).  

Com relação à história da hanseníase, esta teve início na segunda metade da década de 

70, com a adoção de medidas voltadas para a redução da morbidade e prevenção de 

incapacidades, bem como integração social do doente, conforme o proposto pela Portaria 

Ministerial nº 165, de 14 de maio de 1976 (BRASIL, 1976). 

Além das mudanças nas políticas de saúde, cita-se a participação do doente nas 

tomadas de decisão sobre a própria doença, mediante a criação do Movimento de 

Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN) em 6 de junho em 1981. 

Através do MORHAN, o doente conquistou um espaço para reivindicar seus direitos e 

divulgar avanços relacionados à hanseníase (MIRANDA, 1999).  

No cenário que envolve a doença causada pelo bacilo de Hansen se observa, de um 

lado, que os impactos emocionais resultantes do internamento compulsório gerados nos 

acometidos pela lepra no passado e em seus familiares não foram esquecidos e permanecem 

vivos em suas memórias (ALMEIDA et al., 2012); de outro, que a hanseníase no presente 

continua excluindo e estigmatizando os indivíduos que são atingidos pela doença e, muitas 

vezes, seus familiares (SANTOS, 2011a). 

Diante dessa realidade, muitos portadores de hanseníase se sentem compelidos e 

preferem esconder o seu diagnóstico de pessoas com as quais se relacionam, como amigos e 
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familiares, sentindo-se receosos frente à possibilidade de discriminação pelos mesmos e, 

como consequência, o possível afastamento do grupo social com o qual convive (SIMPSON 

et al., 2013). 

Atribui-se à falta de informações sobre a hanseníase um obstáculo imposto diante do 

alcance da meta de eliminação, uma vez que a disseminação de informações sobre a doença 

favorece o combate ao estigma, diagnóstico precoce, com consequente prevenção de 

incapacidades físicas e suspensão da transmissão do M. leprae (SIMPSON et al., 2011).  

Observa-se que o aumento na detecção de casos de hanseníase no Brasil está 

relacionado à divulgação dos sinais e sintomas da doença pelos diversos meios de 

comunicação, onde a escola se configura como um ambiente favorável para promover a 

saúde, tornando-se relevante no fornecimento de informações a respeito da doença 

(PINHEIRO et al., 2014). 

Ao considerar necessidade de atingir a meta de eliminação proposta pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e o desenvolvimento de um cuidado integral, faz-se necessário que 

o profissional de saúde, particularmente o enfermeiro, desenvolva seu trabalho pautado na 

ética e no compromisso, compreenda o funcionamento e a dinâmica familiar, assim como suas 

características socioculturais e a individualidade de cada um (LOPES; MARCONI, 2012). 

Considerando a família com um espaço no qual há interação entre seus membros, de 

modo que intercorrências na vida de um indivíduo pode refletir em todo o grupo 

(SCHAURICH; FREITAS, 2011), parte-se do pressuposto de que durante o período de 

institucionalização do tratamento lepra os familiares também receberam interferências sociais 

e na estruturação familiar em decorrência da segregação e exclusão vivenciada pelo doente. E, 

ponderando as vivências familiares em decorrência da lepra do passado, pouco se sabe sobre a 

compreensão dos mesmos familiares diante da hanseníase na atualidade.  

Nessa perspectiva, desenvolveram-se questionamentos que nortearam a efetivação 

desta pesquisa: Os familiares de pacientes com lepra, tratados em hospitais-colônia, eram 

atingidos pelo preconceito, estigma e exclusão que permeavam a vida dos portadores de tal 

doença? Qual a influência da lepra do passado na efetivação de laços familiares entre os ex-

doentes tratados em hospitais-colônia e os membros de sua família? Qual a compreensão dos 

familiares de ex-doentes de lepra tratados em hospitais-colônia sobre a hanseníase?
1
 

 

                                                           
1
 Mesmo com a obrigatoriedade da nomenclatura “hanseníase”, adotada no Brasil em março de 1995 por 

intermédio da lei Federal nº 9.010, no presente trabalho, ao se fazer referência à hanseníase do passado (tratada 

em regime asilar) será utilizada a palavra “lepra”, diferenciando-a da hanseníase do presente que tem cura e é 

tratada em nível ambulatorial. 
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1.2 Justificativa 

 

Ao participar de uma reunião cujo objetivo era a implantação do MORHAN no Rio 

Grande do Norte, onde estavam presentes Artur Custódio de Moreira Souza (o então 

coordenador nacional do MORHAN), os filhos separados pelo isolamento compulsório e 

outros familiares de ex-doentes tratados em ambiente asilar, a autora desta dissertação 

conversou com algumas daquelas pessoas que tinham a lepra amplamente marcada em suas 

vidas, evidenciando através de fragmentos de suas histórias sentimentos de dor e angústia 

impregnados em si, arraigados na separação familiar em decorrência da doença.  

Observou-se que os reflexos do isolamento familiar e social se faz presente nos dias 

atuais, mesmo sendo banida politicamente qualquer prática que possa causar algum dano 

psíquico ou social ao portador da doença. Contudo, ressalta-se a existência de espaços em 

branco no que tange à história da lepra/hanseníase envolvendo as experiências vividas por 

aqueles que tiveram um membro da família vítima do tratamento asilar.  

Embora sejam evidenciados avanços na condução do tratamento até a cura da doença, 

a hanseníase carrega consigo marcas históricas de segregação social daquele acometido pela 

doença e em seus familiares. 

Nessa perspectiva, é enfatizada a importância de preencher essas lacunas para 

favorecer reflexões sobre a condução dos acometidos pela hanseníase e de seus familiares, ao 

resgatar as implicações que a doença do passado gerou na vida dos familiares de ex-doentes 

tratados em ambiente asilar e também conhecer o entendimento de tais familiares sobre a 

doença na atualidade.  

Com a finalidade de resgatar aspectos calcados na história da lepra, este estudo se 

propõe a ampliar as informações a respeito dos episódios acontecidos no passado, explorando 

eventos relacionados ao isolamento social à separação familiar a partir de lembranças 

presentes na memória de familiares de doentes de hanseníase que viveram no cenário do 

Hospital Colônia São Francisco de Assis, em Natal/RN. Assim como averiguar se tais 

familiares reconhecem a hanseníase como doença que tem tratamento e cura, uma vez que o 

correto conhecimento sobre a mesma é fundamental para reduzir o preconceito, favorecer o 

diagnóstico precoce e o controle epidemiológico da hanseníase. 

Com a realização deste estudo, conforme apresenta o Quadro 1, será fechado um 

quarteto de informações que traçam a história da hanseníase no Rio Grande do Norte, uma 

vez que se realizaram pesquisas focalizando a trajetória de vida dos portadores de hanseníase 

que foram asilados no Hospital Colônia São Francisco de Assis, em Natal/RN (VIDRES, 
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2010), a história dos filhos separados pelo isolamento compulsório (CABRAL, 2013b) e o 

estudo que narra a trajetória dos profissionais de saúde que trabalharam no hospital-colônia 

(SILVA, 2014), desativado e presente na memória e na história de vida dos ex-doentes, 

profissionais e familiares.  

 

Quadro 1 - Trabalhos desenvolvidos em prol do resgate histórico na hanseníase no Estado do 

Rio Grande do Norte, sob a orientação da Profª. Drª. Clélia Albino Simpson. 

TÍTULO AUTOR ANO  

Trajetória de vida de ex-portadores de 

hanseníase com histórico asilar. 

Arieli Rodrigues Nóbrega Videres 2010 

História Oral de vida dos filhos do 

preventório/educandário do Rio Grande do 

Norte: vivências a compartilhar. 

Ana Michele de Farias Cabral 2013 

Trajetória de profissionais da saúde de um 

Hospital Colônia, à luz da História Oral. 

Thayse Minosa dos Santos Silva 2014 

História Oral Temática de familiares 

atingidos pela hanseníase: vivências 

influenciadas pelo tratamento asilar. 

Mônica Gisele Costa Pinheiro 2014 

Fonte: Elaborado pela mestranda. 

 

Credita-se potencial contributivo para o registro de aspectos históricos envolvendo a 

lepra, assim como para orientação das práticas frente à sensibilização da temática pelos 

profissionais de saúde que conhecerão a realidade de como os que tinham a doença e seus 

familiares eram tratados no passado.  

Portanto, haverá subsídios para o fortalecimento das práticas em saúde definidas pelas 

políticas públicas já existentes, como também para permitir a formulação de novas estratégias 

profissionais, particularmente do enfermeiro, no manejo dos portadores de hanseníase e seus 

familiares, de forma holística e mais humanizada. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 



23 
 

2. OBJETIVOS 

 

Frente à problemática apresentada e na perspectiva de atender aos questionamentos e 

pressupostos levantados, traçou-se os objetivos apresentados a seguir. 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Narrar a história de familiares de ex-doentes de hanseníase que foram tratados em 

hospitais-colônia. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar se  familiares de pacientes com hanseníase tratados em hospitais-colônia 

eram atingidos pelo preconceito, estigma e exclusão que permeava a vida dos 

portadores da doença;  

 Verificar se o tratamento compulsório da hanseníase em hospitais-colônia alterou a 

efetivação de laços familiares; 

 Averiguar qual a compreensão que familiares de ex-doentes de hanseníase tratados em 

hospitais-colônia têm sobre a hanseníase; 

 Promover, junto aos participantes da pesquisa, atividade de promoção da saúde sobre 

hanseníase. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Observa-se que, com o desenvolvimento da ciência e a realização de descobertas 

relacionadas ao agente transmissor e tratamento da hanseníase, existe uma dicotomia entre a 

lepra do passado e a hanseníase do presente, que tem como divisor de águas a introdução do 

tratamento farmacológico na hanseníase, embora o agente etiológico seja o mesmo. 

Desse modo, a fundamentação teórica que embasa este estudo contempla esses dois 

polos: a lepra tratada em regime asilar e que não possuía cura, enfatizando aspectos 

relacionados à Colônia São Francisco de Assis; e a hanseníase, tratada em ambulatório no 

período de 6 a 12 meses, até a cura. 

Também serão abordados os conceitos de família, estigma, preconceito e exclusão 

social. 

 

3.1 A lepra não tem cura 

 

A hanseníase é conhecida desde os tempos bíblicos como lepra, relatada no Egito 

quatro mil  e trezentos anos a.C., fazendo dela uma doença milenar, portanto é tida como um 

dos males mais antigos da história da humanidade. Somente no século XIX o médico 

norueguês Gerhard Armauer Hansen descobriu o bacilo causador da doença, o 

Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen (EIDT, 2004; LIMA et al., 2010). 

Claro (1995) cita a presença de relatos sobre a lepra cerca de 600 a.C. em um antigo 

livro sagrado indiano, Susruth Samhita, com descrições sobre a forma da doença, que 

possivelmente foi levada da Índia para a China e posteriormente até o Japão. Afirma ainda 

que a presença da lepra na Europa data de 400 anos a.C., e se associa ao retorno das tropas 

gregas que participaram de guerras na Ásia lideradas por Alexandre, O Grande. 

Estima-se que o deslocamento de populações proveniente das rotas comerciais para a 

Índia, movimentos migratórios, o deslocamento de tropas guerrilheiras, as Cruzadas à Terra 

Santa e posteriormente a colonização são os principais responsáveis pela disseminação da 

lepra para a Europa, e de lá para África Ocidental e Américas (SAVASSI, 2010). 

Na América, Claro (1995) relata a probabilidade da introdução da lepra no continente 

durante o período colonial, pela a presença dos colonizadores espanhóis e portugueses. Mas as 

primeiras notificações da doença no Brasil ocorreram por volta de 1600 na cidade do Rio de 

Janeiro, cem anos após o “descobrimento do Brasil” (EIDT, 2004; GARCIA, 2001). 
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Seja na América, seja no Velho Mundo, a história da lepra é marcada e coberta de 

preconceitos, associada ao sofrimento, pecado, mutilação, rejeição, estigma, horror aos sinais 

e sintomas, pavor da culpabilidade individual e coletiva, além de se correlacionar com a 

institucionalização e isolamento do doente (JUNQUEIRA; OLIVEIRA, 2002).   

A medicina medieval associou a lepra a diversos fatores, como corrupção do ar, 

ingestão de água e alimentos contaminados, infecção congênita ou transmissão sexual, a qual 

ganhou força no imaginário cristão ante a associação da contaminação venérea ao pecado e à 

luxúria. O castigo pela lascívia associou-se ao vício e excessos sexuais dos leprosos, 

marcando o doente em esferas física e moral (CABRAL, 2013a).  

É acentuada a presença da Igreja em decisões de exclusão e segregação dos leprosos, 

que foram considerados impuros de corpo e alma em 314 d.C. na reunião do Concílio regional 

de Ancyra. A determinação do Concílio de Orléans, 549 d.C., adotou as primeiras medidas 

oficiais de controle da doença através do isolamento, no qual o sustento do doente seria 

fornecido pela paróquia, e posteriormente, no Concílio de Lyon, 583 d.C., limitou-se o acesso 

dos doentes à igreja. Somente em 726 é concedida pelo papa Gregório II (715-731) permissão 

para os leprosos comungarem (CARVALHO, 2004). 

De um lado, as deformidades adquiridas com a lepra eram a materialização corporal 

do pecado, manifestando na carne a corrupção da alma; e o confinamento era uma condenação 

justificada pelos erros e pecados cometidos. Porém, a figura de réu apresentava-se ao mesmo 

tempo em que o leproso era visto como um “pobre de Cristo” e cuidar de suas feridas passou 

a ser entendido como um ato digno. Portanto, presenciava-se sentimento de ambivalência, ora 

marcado pela compaixão e caridade, ora pela condenação (BROWNE; 2003). 

Por outro lado, ser admitido em um leprosário foi considerado um privilégio para 

aqueles que fugiam da fome durante os anos em que a comida era escassa na Europa. 

Ressalta-se ainda que o isolamento não era total para aqueles doentes que tinham aptidões 

físicas para o trabalho, que podiam desenvolver atividades lucrativas, guardando a 

remuneração para si (DUCATTI, 2008). 

A tradição religiosa da medicina medieval, associada à cultura judaico-cristã, 

considerou a lepra como "vulgar”, relatada como símbolo do horror e ainda, como morto-

vivo. Por ser considerado morto, rezavam-se missas de corpo presente antes de ser enviado 

para um leprosário, proibindo o leproso de manter contato pessoas sadias (SAVASSI, 2010). 

O ritual eclesiástico de exclusão consistia em uma procissão pelas ruas, acompanhada de 

cantos fúnebres até a igreja, onde a missa era rezada em latim (BÉNIAC, 1985). 
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Béniac (1985) cita uma tradição do século XII que dizia respeito à mobilidade dos 

leprosos pelas ruas, que sempre andavam cobertos com roupas compridas, luvas e grandes 

chapéus a fim de esconder as deformidades adquiridas com a doença, portando uma matraca 

para sinalizar que estavam se aproximando, alertando e afastando as pessoas sadias por onde 

passavam. 

Lobato (1989) reforça as concepções impostas ao portador de lepra, cuja vida era 

considerada um flagelo à margem da sociedade e não se reconhecia as necessidades 

psicoespirituais, tampouco a preservação de sua cidadania, mas unicamente em termos de 

repreensão, punição e culpa por não ter tomado os mínimos cuidados necessários para evitar 

seu adoecimento. 

Richards (1993) elenca diversas proibições e determinações impostas àquele 

acometido pela lepra, tais como: a inadmissibilidade de tirar água do poço ou tocar as mãos 

em água corrente; a necessidade de utilizar um bastão para indicar o que queria, uma vez ser 

proibido tocar em comida; não era permitido frequentar locais públicos ou sagrados, assim 

como beber ou comer utilizando utensílios de outras pessoas; além de ser proibido falar se não 

estivesse contra o vento.  

É relatado por Savassi (2010) que o temor à doença aumentou após as Cruzadas, que 

contribuíram com a endemia na Europa. A maior visibilidade e menor tolerância social com 

os leprosos, associada ao crescimento demográfico e ao desenvolvimento hospitalar 

acarretaram aumento no número de leprosarias, que eram construídas nas confluências de 

estradas, distantes da “civilização”.   

A segregação dos leprosos se justificava por diversos motivos, entre os quais se podem 

citar o manejo utilizado para facilitar a organização dos serviços destinados aos doentes; a 

punição, porque os leprosos eram responsáveis pela aquisição da doença; preservação do 

bem-estar social, uma vez que reduzia a possibilidade de contaminação; e proteção do 

paciente contra as ameaças do mundo (VIDERES, 2010). 

As muitas representações e imagens da doença confluem para a unicidade da exclusão 

social do doente, publicização da doença, diversidade de conteúdo explicativo sobre seu 

desenvolvimento fisiopatológico e práticas que associavam a patologia a questões morais e 

religiosas (CABRAL, 2013a). Seu declínio na Europa no final da Idade Média não é creditado 

às medidas de isolamento, mas atribuído à conjunção de fatores, tais como às melhorias no 

nível de vida da população, elevação no padrão alimentar, habitacional, de higiene, e ao efeito 

de outras epidemias, como a peste, que vitimaram muitos leprosos (CURI, 2010). 
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No cenário dos países europeus, a Noruega manteve a incidência da lepra elevada e a 

situação precária da população era acentuada pela industrialização e pelo crescimento 

populacional, tornando a questão da doença significativa no país, que passou a tratá-la como 

um sério problema de saúde pública. Diante da problemática, adotou-se um conjunto 

diversificado de medidas a fim de combater a doença, como também melhorar a condição 

sanitária da população (COSTA, 2007). 

A prevalência da lepra colocou a Noruega em destaque no desenvolvimento de ações 

voltadas para os doentes, com a adoção de medidas pela atenção pública orientada na 

perspectiva de aprofundar o conhecimento dos problemas da população com a produção de 

censos e relatórios, e na urgência em encontrar soluções. No mesmo momento, os hospitais 

adotaram a postura de espaço terapêutico destinado à cura e às práticas médicas, 

possibilitando pesquisas sobre a doença (CABRAL, 2013a). 

A fim de encontrar respostas para a etiologia da lepra, foram realizados diversos 

estudos epidemiológicos e ensaios experimentais com a tentativa de transmitir a doença 

através inoculação de um pedaço de leproma (tecido afetado) em animais e homens, 

principalmente na população de prisioneiros, e a autoinoculação nos cientistas. Os 

experimentos de transmissão da doença falharam, reforçando a crença no anticontagionismo 

(COSTA, 2007). 

Numa perspectiva milenar, ou seja, de discrasia religiosa a um mal bacilar, os 

portadores sofreram discriminação e sacrilégio. Coube ao médico norueguês Gerhard 

Armauer Hansen a iminência científica sobre a lepra ao isolar bastonetes retilíneos e 

descrever a formação de bactérias em nódulos leprosos. Comprovaram-se no século XIX as 

primeiras descrições do agente causal, sendo a ele creditada a mais importante autoridade 

mundial no que se refere à doença. Hansen reconheceu e aprovou a prática do isolamento, 

afirmando ser o direito coletivo um bem que estava acima do direito individual (COSTA, 

2007). 

Embora não tenha conseguido colocar em prática o isolamento compulsório na 

Noruega, Hansen adotou medidas reforçadas de isolamento com a utilização de dados 

epidemiológicos do Registro Nacional de Lepra. Assim, determinava que os pacientes 

deveriam ser isolados inicialmente em suas residências e, quando isso não fosse possível, 

seriam hospitalizados, por vezes, utilizando medidas de força com aqueles doentes que não 

colaboravam com cuidados para manter a população saudável (CABRAL, 2013a).  

Na ocasião da I Conferência Internacional sobre Lepra, em 1897, em Berlim, travou-se 

um debate culminando na afirmação do Mycobacterium leprae como agente etiológico, 
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sugerindo recomendações de notificação obrigatória e adoção de medidas de vigilância para o 

controle da lepra, além de se adotar o isolamento como instrumento profilático da doença 

(SANTOS, 2006).  

A adoção do isolamento como principal medida de controle da lepra originou um 

movimento mundial para construção de leprosários, apoiado por conjunturas sociais e 

econômicas e justificado na indisponibilidade de terapêutica eficaz, culminando no 

isolamento sanitário dos leprosos que perdurou durante anos (CABRAL, 2013a). 

Partindo do pressuposto da incurabilidade da doença, o isolamento foi a principal 

medida profilática. A experiência havaiana também adotou medidas sistemáticas de 

quarentena para aqueles que suspeitavam estar com a doença, construiu o Hospital de Kahili 

para os pacientes em estágio inicial, reservando a ilha de Molokai como local para o 

isolamento dos casos mais avançados, que eram transferidos para lá e deixados à própria sorte 

(COSTA, 2007; MACIEL, 2013).  

É relatado que as características da doença levavam à formação de uma representação 

do leproso como aquele que estava deformado e boa parte do temor que se tinha em relação à 

lepra era oriundo do desconhecimento da doença e material simbólico das experiências de 

inoculação de leprona e do isolamento em Molokai. Tudo isso provocou atitudes 

estigmatizantes e preconceituosas, traduzidos na rejeição ao doente e seus familiares, 

originando espaços de exclusão na sociedade (COSTA, 2007; CURI, 2002).  

O processo de exclusão do leproso varia na forma, intensidade e justificativas. Da 

condição pecadora e representação dos castigos do homem, no final da Idade Média, a palavra 

“lepra” passa a designar uma doença. Com a descoberta da causa microbiana no século XIX, a 

exclusão do leproso fundamentada em ideologias religiosas deu lugar ao isolamento adotado 

como medida profilática da contaminação da lepra (CURI, 2010). 

O Brasil, a partir da segunda metade do século XIX, empenhou-se em compreender 

determinadas características clínicas que definiam a lepra e entrar em consenso sobre seu 

agente etiológico, ao mesmo tempo em que buscou estabelecer uma unidade conceitual para a 

doença, formas de tratamento, e a sua inclusão na pauta sanitária do país (CABRAL, 2013a). 

A descoberta do M. leprae marcou uma nova era baseada nos pressupostos da 

bacteriologia, assinalado no País com a criação em 1894 do Laboratório Bacteriológico no 

Hospital dos Lázaros no Rio de Janeiro, mais importante centro de tratamento da doença no 

Brasil, e as medidas governamentais brasileiras referentes ao tratamento de tal moléstia 

acompanharam a evolução da Saúde Pública (SP) (COSTA, 2007). 
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Além das práticas de isolamento, o tratamento variou de região para região e sofreu 

influências indígenas com o uso de ervas medicinais, banhos prolongados e aplicação de 

emplastros. Sangrias e a administração de veneno de cobra também foram utilizados 

(SAVASSI, 2010). 

Em 1902, comandada por Oswaldo Cruz, a Saúde Publica Federal trata o portador de 

lepra com hospitalização, tornando-o improdutivo. Em razão dos elevados custos do 

internamento, era defendida a criação de pequenas cidades, as ditas colônias, nas quais o 

indivíduo realizava suas atividades naquele mundo criado para ele (LOBATO, 1989).  No 

período em que Oswaldo Cruz assumiu a Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP), o poder 

público deu uma atenção especial à hanseníase, a qual fez parte de programas que visavam ao 

combate de doenças transversais, e a lepra passou a ter notificação compulsória (CUNHA, 

2002; VIDERES, 2010). 

Paulatinamente a compreensão etiológica reformulou a política de combate à lepra. 

Em 1920, foi criada a Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das Doenças Venéreas, subordinada 

ao Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), havendo procura dos doentes pela SP. 

Para esse controle, priorizou-se a construção de hospitais-colônia nos estados em que doença 

assumia o caráter endêmico (EIDT, 2004). A partir de 1924 a internação tornou-se 

compulsória, quando o governo federal decidiu assumir o controle da doença, com base no 

pressuposto de que, retirando o doente das ruas ou estradas, protegeria a sociedade sadia 

(CASTRO; WATANABE, 2009). 

Compreende-se dessa forma que, gradativamente, o leproso foi afastado da sociedade, 

rompendo os vínculos familiares, conforme emanava o modelo de tratamento adotado no 

Brasil no século XX, sendo enclausurado nos hospitais-colônia, potencializando o estigma 

social e a aversão aos portadores da doença (CREMESP, 2006). 

A política de isolamento compulsório dos doentes se justificava no discurso científico-

ideológico da infecção, pela dificuldade no desenvolvimento de uma vacina, pelo estigma e 

pela necessidade do controle social por parte do Estado, de modo que os infectados foram 

continuamente separados da sociedade e tiveram de se adaptar a uma vida reclusa, perdendo 

seus familiares e empregos (CASTRO; WATANABE, 2009; CREMESP, 2006; 

BORENSTEIN et al., 2008). 

As autoridades governamentais e sanitárias consideravam a segregação social e o 

isolamento como as únicas e eficazes medidas profiláticas para o controle da lepra e, para 

tanto, fazia-se necessário assegurar o mínimo para a sobrevivência dos doentes isolados, a fim 

de que não fugissem do hospital (NASCIMENTO, 2001).  
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Castro e Watanabe (2009) afirmam que o modelo de segregação era sustentado por um 

tripé de competências e responsabilidades que tinha como base: o leprosário para isolar o 

doente infectado com o bacilo de Hansen; o preventório, que abrigava os filhos dos leprosos; 

e o dispensário, destinado à observação dos comunicantes. Os leprosários eram vinculados ao 

governo federal, os dispensários estavam a cargo dos serviços sanitários estaduais e os 

preventórios eram administrados pelas Sociedades de Assistência aos Lázaros e Defesa 

Contra a Lepra (SANTOS, 2006). 

Na colônia, os pacientes buscavam reproduzir em seu cotidiano aspectos da sociedade 

externa que os havia excluído, inclusive a formação de novos laços familiares. Desse modo, 

os casamentos e a possibilidade de os pacientes terem filhos estavam relacionados com 

medidas jurídicas como as previstas pelo Decreto nº 7558, de 11 de novembro de 1938, que 

regulamentava, no Brasil, o tratamento de doentes em leprosários (BARCELOS; BORGES, 

2000). 

Conforme aponta Richards (1993), o isolamento compulsório dos pacientes portadores 

de lepra evitou a propagação da doença, mas também causou sérios problemas sociais e 

psicológicos, como o afastamento familiar, geralmente de forma brusca, com perda total ou 

parcial do vínculo devido ao isolamento e à representação da doença para o doente e para a  

família. A lepra era tida como uma doença que castigava o contaminado e seus contatos mais 

íntimos, uma vez que seus familiares, embora sadios, eram suspeitos de ter a doença e 

consequentemente eram evitados e isolados pela população. (ALVARENGA, 2001).  

A história a lepra, de acordo com Curi (2002), era reconhecida pelas noções de 

pecado, sujeira, impureza, marcada pela estigmatização e segregação que, em última 

instância, guiaram inclusive a profilaxia da lepra no âmbito da medicina com a 

institucionalização do isolamento dos doentes. 

A reforma da Saúde Pública Federal ocorrrida nos anos de 1940 e coordenada por 

Barros Barreto não foi relevante para a lepra, mas foi nessa época que houve introdução da 

sulfa em seu tratamento. Posteriormente, no governo de Getúlio Vargas, houve o 

desenvolvimento do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), ligado às grandes campanhas 

de saúde pública em combate às edemias. Este serviço atuou no Vale do Amazonas 

preparando profissionais para o Serviço Nacional da Lepra (LOBATO, 1989).   

Castro e Watanabe (2009) relatam o uso do óleo de chaulmoogra, medicamento 

fitoterápico de origem indiana, associado ao isolamento em hospitais-colônia como medidas 

de tratar a lepra durante anos. Até a década de 40 era creditado ao óleo de chaulmoogra a 

esperança de cura para a lepra (SANTOS; SOUZA; SIANI, 2008). 
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Diante da sua ineficácia, o isolamento compulsório passou a ser questionado e foi 

levado para discussão no 7º Congresso Internacional de Leprologia em 1958, na cidade de 

Tokyo, no qual a prática de isolamento foi debatida e considerada ultrapassada, uma vez que 

havia possibilidade de cura com o uso de antibióticos (ALVES; OLIVEIRA, 2011).  

Em virtude dos progressos no tratamento da hanseníase, a internação deixou de ser 

compulsória na década de 60, quando o isolamento foi legalmente abolido no Brasil com a 

aprovação do Decreto nº 968, de 7 de maio de 1962 (MELLAGI; MONTEIRO, 2009). Nesse 

período houve modificações nas medidas de controle da hanseníase, com descentralização do 

atendimento, o qual se volta para a prática ambulatorial com a utilização de sulfona, e atenção 

aos comunicantes (EIDT, 2004). 

 Por conseguinte, era permitido aos pacientes o retorno aos seus locais de origem e ao 

convívio social, mas muitos permaneceram na instituição, vítimas do preconceito, carregando 

um estigma que impossibilitava a reintegração social (BARCELOS; BORGES, 2000; 

BORGES, 2007). 

Ao modelo de tratamento baseado no cerceamento da liberdade em grandes 

instituições de isolamento foi creditada a probabilidade de extinção da moléstia. Mas o 

isolamento em leprosários deixou consequências negativas na vida dos doentes que foram 

isolados da sociedade e expostos pelos leprosários, alterando os vínculos e laços afetivos com 

a família (VIDERES, 2010).  

 

3.1.1 O Hospital Colônia São Francisco de Assis  

 

A sustentação científica para a política de controle da lepra a partir do isolamento do 

leproso foi proposta pelo médico norueguês Gerard Amauer Hansen no século XIX, durante a 

Primeira Conferência Internacional de Leprologia, realizada em Berlim (COSTA, 2007). 

Porém, antes dessa determinação, o isolamento do leproso já era realizado e a primeira prática 

do isolamento no Brasil ocorreu em 1640, na cidade de Salvador, na Bahia, no Campo dos 

Lázaros, obra da Igreja Católica, e a primeira tentativa de se fundar um Leprosárío (Barão de 

Porto Seguro) ocorreu no Rio de Janeiro entre 1618-1632 (SAVASSI, 2010). 

Por muitos anos os leprosários foram administrados por instuiçoes filantrópicas. Sua 

origem data do início do século XX e está associada à peregrinação dos doentes das classes 

populares para áreas periféricas e rurais, onde se mantinham com esmolas e doações, quando 

surgiram associações e sociedades beneficentes responsáveis por arrecar recursos para 

construir instalações permanentes (FONTOURA; BARCELOS; BORGES, 2003). 
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A partir de 1924 o governo federal estabeleceu um novo plano de ação contra a 

doença, assumindo o controle da lepra, reforçando o isolamento compulsório e a construção 

de inúmeros leprosários no país, com a retirada o doente das ruas ou estradas a fim de 

proteger  as pessoas sadias (CASTRO; WATANABE, 2009). 

Concomitantemente havia determinações para afastar todos os filhos da convivência 

dos pais acometidos pela lepra a fim de evitar o contágio, como determinações para as 

crianças serem assistidas em meio familiar ou em preventórios, os quais funcionavam sob a 

supervisão do Departamento de Profilaxia da Lepra e da Assistência Social (BRASIL, 2012). 

Aos preventórios cabia a função de prevenção, pois se acreditava que a criança teria 

grande probabilidade de desenvolver a doença, visto ter entrado em contato com o foco da 

doença, ou simplesmente por ser filho de um doente. Desse modo, justificava-se seu 

afastamento para locais especiais, onde seria examinada periodicamente (BRASIL, 2012). 

O isolamento foi utilizado ao mesmo tempo em que se relatam grandiosas implicações 

inerentes à implantação da política de internação compulsória, não só no Brasil como em 

outros países, evocando problemas sociais que refletiam na vida dos doentes e daqueles que 

estavam afetivamente próximos. O desamparo familiar é citado como uma das consequências 

mais marcantes da política de isolamento (CABRAL, 2013b). 

Como fruto dessa política, o Estado o Rio Grande do Norte foi contemplado com a 

construção da Colônia São Francisco de Assis, cuja fundação ocorreu em 14 de janeiro de 

1929, período da Primeira República, mantendo-se ativado até 1994 (VIDERES, 2010). 

Ressalta-se que na década de 60 existiam 31 preventórios no Brasil, também denominados de 

Educandários, dentre os quais o Educandário Oswaldo Cruz, que estava localizado na cidade 

de Natal/RN (BRASIL, 2012). 

Durante o primeiro mandato de Getúlio Vargas (1930-1945), a política de combate à 

lepra reforçou a prática do isolamento compulsório, mantendo os doentes aprisionados nos 

hospitais-colônia, que ocorreu de forma forçada, violenta e em massa, com a conclusão da 

rede asilar do País (BRASIL, 2012). 

No período da inauguração da Colônia São Francisco de Assis, esta contava com trinta 

pacientes, alcançando o número máximo de cento e oitenta internos em 1954, e durante todo o 

período de funcionamento o hospital chegou a abrigar em média trezentas pessoas 

(VIDERES, 2010). 

Localizada no que hoje se encontra o bairro de Felipe Camarão, localizado distante do 

centro da cidade do Natal, a colônia foi construída em local que, durante o período, não 

viabilizava ampla acessibilidade à população e dispunha de altos muros aramados, portões 
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trancados e vigilantes para evitar a fuga dos doentes (CABRAL, 2013b). A estrutura física 

dessas instituições destinadas ao isolamento de doentes atendia às demandas sociais frente à 

ameaça da lepra, construídas em locais específicos distantes dos centros das cidades e que 

continham entres grandes muros aqueles que preocupavam a população (SANTOS, 2005). 

Diante do temor ao doente, Fontoura, Barcelos e Borges (2003) relatam a necessidade 

de edificar estruturas capazes de manter o interno preso na maior parte do tempo, evitando 

saídas desnecessárias. Nesse molde, a Colônia São Francisco dispunha de diversas 

instalações: enfermaria, consultório médico, farmácia, prefeitura, igreja, cemitério, cadeia, 

cinema, salão de festas, escola, biblioteca, casas padronizadas destinadas à residência para os 

casados e pavilhões para o alojamento dos solteiros. Também havia uma área designada à 

criação de animais e para prática da agricultura (CABRAL, 2013b), dando à colônia uma 

caracterização de microcidade.  

De acordo com Videres (2010), existiam dois pavilhões, um masculino e outro 

feminino. Cada um dos blocos de construção possuía um banheiro e cerca de oito quartos, e 

cada quarto abrigava até quatro internos solteiros. Para os casais, construíram-se casas e 

disponibilizaram-se mantimentos necessários para as refeições, perdendo o direito de realizá-

las com os demais internos. Fontoura, Barcelos e Borges (2003) relatam que o casamento 

entre doentes era comum e obedecia a determinadas normas, como a necessidade de 

autorização pela administração do hospital, a avaliação do estado da evolução da doença e a 

capacidade da seção destinada à habitação dos casados. 

A Colônia São Francisco de Assis era regulamentada por normas internas, tais como: 

tomar diariamente a medicação; respeitar o horário do banho e do curativo; obedecer ao toque 

de recolhimento e aos horários das refeições; evitar o uso de bebida alcoólica; evitar a 

sociabilidade entre os sexos opostos; e, principalmente, evitar sair ou receber visita sem o 

consentimento do médico. Os que desrespeitavam as normas da colônia eram remetidos para a 

cadeia, a qual se dividia por sexo (VIDERES, 2010).  De acordo com Fontoura, Barcelos e 

Borges (2003), aqueles que transgrediam a normatização dos leprosários eram obrigados a 

pagar uma pena determinada pela prefeitura dos internatos.  

Além da função de reclusão, de modo geral, os leprosários foram criados na tentativa 

de atender à organização da vida coletiva, envolvendo locais destinados à punição, moradia, 

trabalho, lazer e o local destinado à comunicação com o mundo exterior (SANTOS, 2005). No 

Hospital Colônia da cidade do Natal o lazer constava de assistir à televisão, jogar sinuca, tocar 

instrumentos musicais e, quando em funcionamento, ver exibições no cinema. As caminhadas 

e o trabalho na agricultura também eram desenvolvidos pelos internos (VIDERES, 2010). 
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De acordo com Videres (2010), os momentos de comunicação com as pessoas que 

habitavam o outro lado do muro ocorriam nas festas promovidas pela administração durante 

datas comemorativas, nas cerimônias religiosas das igrejas católica e evangélica, e nas 

palestras realizadas no centro espírita. 

Com a introdução do tratamento poliquimioterápico na década de 80 houve mudança 

na conduta de tratamento, que passou a ser realizado em nível ambulatorial, e as colônias de 

isolamento foram desativadas, tal qual a Colônia São Francisco de Assis foi desativada em 

1994. 

Na história da doença, desde a antiguidade ao tempo contemporâneo, verificam-se 

medidas de exclusão que não foram superadas com o avanço da ciência e mudanças na 

conduta terapêutica (CABRAL, 2013b). A adoção do isolamento compulsório como medida 

profilática desconsiderava as relações sociais dos indivíduos em defesa do bem-estar da 

coletividade, impactando negativamente na vida dos doentes e de seus familiares (ALMEIDA 

et al., 2012). 

Diante do potencial incapacitante, das limitações e deformidades físicas advindas da 

infecção pelo bacilo de Hansen, a hanseníase continua gerando preconceitos ao seu portador, 

causados pela desinformação do modo de transmissão e existência de tratamento e cura da 

doença (CID et al., 2012), e medidas de exclusão, segregação e violência continuaram a ser 

praticadas contra o doente, alcançando de mesmo modo seus familiares (CABRAL, 2013b). 

 

3.2 A hanseníase tem cura 

 

Nos anos de 1970, o Ministério da Saúde (MS) do Brasil adotou a nomenclatura 

“hanseníase” em substituição a “lepra”, a fim de combater o estigma associado ao contexto no 

qual estava inserida, visto que, com a introdução da PQT, o conceito de cura passa a fazer 

parte da conjuntura que envolve a hanseníase (JUNQUEIRA; OLIVEIRA, 2002).  

O conhecimento da fisiopatologia da hanseníase demonstrou que esta se trata de uma 

doença infectocontagiosa transmitida de pessoa para pessoa através das vias aéreas superiores, 

por perdigotos respiratórios. Caracteriza-se principalmente por gerar incapacidades físicas e 

até mesmo deformidades, uma vez que acomete a pele e nervos periféricos, podendo acarretar 

sérios problemas, tais como: diminuição da capacidade de trabalho, limitação da vida social e 

problemas psicológicos (BRASIL, 2002). 

O bacilo de Hansen, ou Mycobacterium leprae, é um parasita intracelular obrigatório 

que possui tempo de multiplicação lento (de 11 a 16 dias) e afinidade por células cutâneas e 
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nervos periféricos, desencadeando sinais e sintomas dermatoneurológicos (BRASIL, 2002). O 

homem é a única fonte de infecção da hanseníase e o contágio se dá através da eliminação do 

bacilo pelas vias aéreas superiores de uma pessoa doente não tratada, sendo esta a porta de 

entrada no organismo passível de ser infectado (BRASIL, 2005). 

O Mycobacterium leprae tem alta infectividade, com capacidade de contaminar um 

grande número de pessoas, mas apenas 10% dos indivíduos que vivem em situações de alta 

prevalência da hanseníase adoecem, caracterizando a baixa patogenicidade da doença 

(VIEIRA et al., 2008).  

Enquanto que os doentes multibacilares (MB) que não estão em tratamento são 

capazes de eliminar grande quantidade de bacilos para o meio exterior (carga bacilar de cerca 

de 10 milhões de bacilos presentes na mucosa nasal); os doentes que apresentam maior 

resistência ao bacilo, casos paucibacilares (PB), não são considerados importantes como fonte 

de transmissão da doença, por sua baixa carga bacilar (BRASIL, 2005). Os pacientes MB, 

desse modo, constituem o grupo contagiante, assim se mantendo enquanto não iniciarem o 

tratamento específico, pois as primeiras doses da medicação tornam os bacilos inviáveis 

(BRASIL, 2001).  

Após a infecção pelo bacilo, os sinais e sintomas característicos da hanseníase 

dependerão da resposta do sistema imunológico do paciente e podem ocorrer após um extenso 

período de incubação, que é em média de dois a sete anos (BRASIL, 2002). O risco de 

adoecimento também é influenciado por condições sociais e econômicas desfavoráveis, níveis 

de endemia e por elevado índice de ocupação das moradias (BRASIL, 2001). 

Com relação às manifestações clínicas, a hanseníase apresenta quatro formas, 

Hanseníase Indeterminada (HI), Hanseníase Tuberculoide (HT), Hanseníase Virchowiana 

(HV) e Hanseníase Dimorfa (HD). A classificação de Madri divide a hanseníase em dois 

grupos instáveis, indeterminado e dimorfo, e dois tipos estáveis, tuberculoide e virchowiano 

polares (LASTÓRIA; ABREU, 2012).  

A classificação de Ridley & Jopling, que se fundamenta em critérios clínicos, 

baciloscópicos, imunológicos e histopatológicos, considera as formas tuberculoide-

tuberculoide e a virchowiana-virchowiana como polos da doença. A forma dimorfa é 

subdividida em dimorfa-tuberculoide ou dimorfa-virchowiana, de acordo com a maior 

proximidade a um dos polos, e dimorfa-dimorfa (LASTÓRIA; ABREU, 2012). 

É a partir da forma indeterminada que a hanseníase pode evoluir para as demais 

formas de manifestação clínica e cada uma das formas de apresentação da hanseníase possui 
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suas peculiaridades, que devem ser identificadas durante o diagnóstico (PEREIRA et al., 

2008).  

A Hanseníase Indeterminada é PB e apresenta resultado negativo para o exame de 

baciloscopia. Nesta forma de apresentação não há comprometimento de tronco nervoso e na 

pele há presença de manchas hipocrômicas, únicas ou múltiplas, com alterações na 

sensibilidade (PEREIRA et al., 2008). 

Assim com a Hanseníase Indeterminada, a Hanseníase Tuberculoide também é PB e 

tem baciloscopia negativa. Apresenta alopecia, anidrose, tubérculos, lesões hipocrômicas, 

eritematosas, escamosas, com bordas discretamente elevadas e centro preservado, 

comprometimento de nervos e da sensibilidade tátil, térmica, e dolorosa. Em locais de 

compressão óssea ocasiona calos e úlceras profundas (PEREIRA et al., 2008). 

A forma dimorfa da hanseníase é MB, com comprometimento de troncos nervosos e a 

baciloscopia pode ser positiva ou negativa. Clinicamente pode se aproximar do polo 

virchowiano ou tuberculoide, apresentando lesões com hipoestesia ou anestesia, contornos 

internos bem definidos e externos mal definidos, eritematosas, eritemo-violáceas, 

ferruginosas, infiltradas, edematosas, brilhantes, escamosas, com centro deprimido, 

hipocrômico ou de coloração normal (PEREIRA et al., 2008). 

Na HV a baciloscopia é positiva, sua classificação operacional é na forma MB e há 

comprometimento de tronco nervoso e vísceras. Apresenta madarose, alterações sensitivas, 

tubérculos, nódulos, infiltração difusa com numerosas lesões eritematosas, eritemato-

acastanhadas, infiltradas, brilhantes, coalescentes, mal definidas, de distribuição simétrica 

(PEREIRA et al., 2008). 

Após ser diagnosticado, o paciente é classificado operacionalmente: em PB, quando o 

doente de hanseníase apresenta até cinco lesões na pele; ou MB, quando o indivíduo com 

hanseníase apresenta mais de cinco lesões na pele ou, independente do número de lesões, se 

sua baciloscopia for positiva (BRASIL, 2001). 

Garcia (2001) afirma que em 1983 a OMS indicou a introdução da PQT no tratamento 

da hanseníase e recomendou a classificação operacional para fins de definição terapêutica. 

Savassi (2010) lembra que a PQT, composta pelos fármacos dapsona, clofazimina e 

rifampicina, é eficaz na cura da hanseníase, apresenta efeitos colaterais mínimos e sem 

desenvolvimento de resistência nos bacilos.  

O uso da PQT no tratamento da hanseníase começou a ser implementado no Brasil em 

1986, e em 1991 foi oficialmente adotado pelo MS, recomendando o tratamento 

poliquimioterápico para todos os casos de hanseníase, uma vez que favorece a qualidade do 
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controle da doença, aumentando a adesão de pacientes crédulos na cura e diminuindo parte do 

estigma social (BRASIL, 2000). 

 O tratamento contra a hanseníase, que é direito dos cidadãos e está disponível nas 

unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), é realizado com a PQT específica para 

os casos de acordo com a classificação operacional e é específico para determinada faixa 

etária, sejam crianças ou adultos (BRASIL, 2008a). 

O esquema terapêutico padrão para os casos PB dura de 6 a 9 meses e são tratados 

com seis doses de Rifampicina e Dapsona; já, para a forma MB da doença, a medicação 

requisitada consiste em 12 doses de Rifampicina, Dapsona e Clofazimina, com duração de 12 

até 18 meses (BRASIL, 2008a). Embora o tratamento da hanseníase seja de longa duração e 

consequentemente desafiador para aqueles que necessitam tomar a medicação por meses, seu 

resultado é eficaz por prevenir incapacidades físicas, impedir a transmissão da doença e levar 

à cura (DUARTE; AYRES; SIMONETTI, 2009).  

A PQT tem a finalidade de destruir e impedir a resistência bacteriana, interrompendo a 

cadeia epidemiológica da doença, limitando o tempo de tratamento e facilitando sua 

supervisão pelos profissionais de saúde através da administração mensal de dose 

supervisionada no serviço de saúde, mantendo contatos frequentes do paciente com a equipe 

de saúde a fim de viabilizar as ações educativas de prevenção, avaliação de incapacidades e 

uma adesão maior ao tratamento (AGUIAR, 2009).  

Conforme Gonçalves, Sampaio e Antunes (2009), se diagnosticada precocemente, 

juntamente com o tratamento adequado dos quadros de reações e neurites, as incapacidades 

físicas provocadas pela hanseníase podem ser evitadas ou reduzidas, amenizando os custos da 

reabilitação e impactando positivamente na funcionalidade e na qualidade de vida dos 

indivíduos. 

No Brasil, as ações de controle da hanseníase são descentralizadas para a atenção 

básica, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, regulamentada pela Portaria n
o
 

2.488, de 21 de outubro de 2011 (BRASIL, 2011a). A Estratégia Saúde da Família é o 

principal eixo norteador da Atenção Primária em Saúde (APS) no SUS e tem a prática da 

atenção exercida por equipe multiprofissional e voltada para as necessidades de saúde da 

população adscrita (BRASIL, 2011b). 

Mesmo com a introdução do tratamento poliquimioterápico, existência de tratamento e 

cura da hanseníase e com as recomendações de descentralização das ações de controle 

voltadas para APS, os índices continuam acima da meta de eliminação adotada pela OMS, 
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que utiliza como parâmetro de eliminação a prevalência de menos de um caso para cada 

10.000 habitantes (LANZA; LANA, 2011; NASCIMENTO; RODRIGUES, 2010).  

A OMS também considera a incidência em menores de 15 anos e o registro de 

pacientes com elevado grau de incapacidades relevantes para direcionar as ações de controle 

da doença, além de enfatizar a relevância da detecção precoce, avaliação dos contatos e 

redução do estigma da doença (LANA; CARVALHO; DAVI, 2011; RODRIGUE; 

LOCKWOOD, 2011).
 

Os índices de detecção da hanseníase são bastante elevados em todo o mundo e, nesse 

cenário, o Brasil apresenta-se como segundo país em número de casos, representando quase a 

totalidade das ocorrências existentes nas Américas (MONTEIRO et al., 2013).
 
 Em 2012 a 

prevalência no Brasil manteve-se acima do estabelecido pela OMS, com um total de 1,51 

casos por 10 mil habitantes (BRASIL, 2013a). 

No mesmo ano, os valores da Região Nordeste foram mais elevados, atingindo o 

patamar de 2,31 casos por 10 mil habitantes. O Rio Grande do Norte, com prevalência de 0,84 

casos por 10 mil habitantes, foi o único estado da Região Nordeste que alcançou a meta de 

eliminação no ano de 2012. Apenas duas regiões brasileiras atingiram a meta de eliminação: a 

Região Sul e a Região Sudeste, que apresentaram prevalência de 0,44 e 0,57 casos por 10 mil 

habitantes, respectivamente (BRASIL, 2013a).
 

Por apresentar elevada magnitude no cenário epidemiológico brasileiro, potencial 

incapacitante e atingir principalmente a população economicamente ativa, o fortalecimento de 

medidas destinadas ao controle da hanseníase foi inserido entre as prioridades do Pacto Pela 

Saúde, com ênfase nas práticas profissionais para a cura, promoção da saúde e prevenção de 

agravos (SIMPSON et al., 2011).  

A fim de coordenar a ações de saúde voltadas para a hanseníase e de alcançar as metas 

propostas pela OMS, o Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH) dirige as 

ações de controle da doença em consonância com os princípios do SUS, em todas as 

instâncias e níveis complexidades de atenção à saúde, promovendo campanhas de divulgação 

da doença objetivando proporcionar à população conhecimentos sobre a hanseníase (BRASIL, 

2010a). 

Com a Portaria nº 3.125, de 7 de outubro de 2010 foram aprovadas as diretrizes para 

vigilância, atenção e controle da hanseníase com o objetivo de organizar a rede de atenção ao 

portador de hanseníase, fortalecer ações de vigilância epidemiológica, além de direcionar 

estratégias de promoção da saúde (BRASIL, 2010a). As Redes Estaduais e Municipais de 

Atenção à Hanseníase tiveram sua organização normatizada pela Portaria nº 594, 29 de 
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outubro de 2010, do Ministério da Saúde, a qual inclui, na Tabela de Serviços Especializados 

do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o serviço de atenção integral 

voltado para a demanda acometida pela doença (BRASIL, 2010b). 

Nessa perspectiva, foi elaborada a Agenda Estratégica da Secretaria de Vigilância em 

Saúde para direcionar as ações prioritárias desenvolvidas no período de 2011-2015, dentre as 

quais, a eliminação da hanseníase foi citada como meta a ser alcançada a partir da 

organização de ações integradas de controle e eliminação das doenças transmissíveis 

(BRASIL, 2011c). 

A fim de otimizar as estratégias adotadas, estabeleceram-se as metas de 90% de cura 

nos casos novos de hanseníase, exame em 80% de contatos intradomiciliares, redução do 

coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase em menores de 15 anos; e redução do 

coeficiente de prevalência da hanseníase para 0,98/10.000 habitantes (BRASIL, 2011c).  

O PNCH tem pretensões de que o Brasil alcance no ano de 2030 baixo risco de 

adoecimento em hanseníase com ausência de casos em menores de 15 anos, prevalecendo 

igual oportunidade de diagnóstico e tratamento precocemente entre os doentes de hanseníase e 

ausência de estigma e preconceito com os acometidos pela doença (BRASIL, 2011d). 

Embora se trabalhe em prol da eliminação da doença como problema de saúde pública, 

do estigma da hanseníase, e se reconheça a eficácia de seu tratamento para a cura, nos dias de 

hoje a doença exclui e estigmatiza o indivíduo por ela acometido e, muitas vezes, seus 

familiares (SANTOS, 2011a). 

Baseado nessa afirmação, compete aos profissionais da saúde, em especial o 

enfermeiro, o desenvolvimento do plano de cuidado voltado para o atendimento integral do 

portador de hanseníase, considerando suas necessidades e individualidade, estimulando-o a 

participar das ações de controle a fim de alcançar a resolutividade de seus problemas de saúde 

e eliminação do estigma diante da doença (DUARTE; AYRES; SIMONETTI, 2009). 

O profissional enfermeiro é fundamental nos processos destinados ao controle da 

hanseníase, cabendo a ele, entre outros: realizar consulta de enfermagem; planejar, gerenciar, 

coordenar e avaliar as ações; realizar assistência domiciliar, quando necessário; prestar 

assistência epidemiológica; contribuir e participar das atividades de educação permanente dos 

membros da equipe quanto à prevenção, manejo do tratamento, ações de vigilância 

epidemiológica e controle da hanseníase (BRASIL, 2008a). 

A consulta de enfermagem é uma estratégia de cuidado ao portador da hanseníase e se 

recomenda a organização de ações destinadas aos pacientes e seus respectivos contatos, 

realização de busca ativa de casos novos, fazer visita domiciliar para assistência ao doente e à 
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família, realizar exame dermatoneurológico, avaliar e prevenir incapacidades físicas e 

também desenvolver atividades educativas para divulgar informações sobre a doença para a 

população (LANA; CARVALHO; DAVI, 2011; LANZA; LANA, 2011). 

Durante o atendimento ao indivíduo com hanseníase, cabe ao enfermeiro a transcrição 

terapêutica, visto que esta é uma prática assegurada à classe profissional, porque a dose da 

PQT está de acordo com o estabelecido pelo programa de saúde pública para tratar a 

hanseníase.
 
 Além da transcrição, recomenda-se fornecer informação sobre reações adversas 

do medicamento, posologia, identificar os efeitos colaterais e observar a tomada da dose 

supervisionada (SILVA et al., 2009).
 

Através da consulta de enfermagem deve ser desenvolvido o atendimento integral 

adequado ao reconhecimento das necessidades do indivíduo com identificação de problemas 

psicossociais, econômicos, afetivos e culturais, além daqueles relacionados a doenças em si, 

como a alteração da sensibilidade, neurite e incapacidades físicas (DUARTE; AYRES; 

SIMONETTI, 2009). 

É enfatizado que o conhecimento dos sinais e sintomas da hanseníase reduz as 

sequelas e a propagação da doença, uma vez que leva ao diagnóstico precoce. Este é 

considerado fator primordial para o controle da hanseníase por minimizar a probabilidade de 

desenvolver deformidades, e também faz com que o paciente em tratamento deixe de 

transmitir a doença (SANTOS; SILVA; SAMPAIO, 2013). 

Ao realizar ações educativas destinadas à população em geral, objetiva a divulgação 

de informações sobre a hanseníase e os serviços de saúde, a autossuspeição diagnóstica e 

consequente detecção precoce de casos (LANZA; LANA, 2011; SIMPSON et al., 2011), 

averiguando que o processo de trabalho em hanseníase desenvolvido pelo enfermeiro requeira 

abordagem tanto para aqueles acometidos pela doença, como para indivíduos sadios ou 

expostos aos riscos.  

Além disso, é fundamental a existência de diálogo entre o paciente, seus familiares e 

demais contatos na perspectiva de esclarecer as dúvidas acerca da hanseníase e com vistas à 

diminuição do estigma da doença, proporcionando um convívio social sem prejuízos, seja nas 

relações pessoais, seja nas relações de trabalho (SANGI et al. 2009).  

Neves e Rivemales (2010) consideram que, no tratamento da pessoa portadora de 

hanseníase, o enfermeiro e demais profissionais de saúde devem considerar a fragilidade 

psicológica do doente e seus familiares e oferecer uma assistência humanizada, pautada na 

solidariedade e fraternidade, contando com a efetividade de suas participações. 
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Ademais, no que pese às tendências epistemológicas do paradigma emergente relativo 

ao processo de trabalho em saúde, a atuação do enfermeiro caminha junto às propostas dessa 

revolução científica, em que as ações de saúde estão atreladas à conjuntura sociocultural, 

histórica e política, contribuindo assim para a valorização da subjetividade dos indivíduos 

(SOARES, 2009). 

 

3.3 Família, lepra/hanseníase e atenção em saúde 

 

A família é um elemento social essencial para o homem por ser através dela que os 

valores culturais são transmitidos e o indivíduo pode desenvolver suas potencialidades, assim 

como reconhecer suas limitações. É no núcleo familiar que estão presentes o acolhimento, 

proteção e cuidados ao ser humano, principalmente nos primeiros anos de vida diante da 

fragilidade e vulnerabilidade do recém-nascido (SCHAURICH; FREITAS, 2011). 

O conceito da terminologia “família” não é unívoco e varia em consonância com a 

diversidade da cultura e as distintas épocas vivenciadas. Observam-se consideráveis 

diferenças transculturais entre os membros da família que se sentem parte dela, assim como 

nos papéis e funções desempenhados por cada um e pela família em sua totalidade (GIMENO, 

2003). 

De modo geral, a família é caracterizada como grupo social fortemente estruturado por 

meio de manutenção do vínculo e de relações de afinidade, os quais podem ser estabelecidos 

através das ligações genéticas transmitidas por relações de descendência, consanguinidade e 

também podem ser constituídos por meios de laços legais e pelo amor (LOPES; MARCONI, 

2012). 

A família é considerada por muitos como um ninho, no qual se encontra abrigo e 

proteção, além de proporcionar o desenvolvimento de habilidades de interações sociais fora 

do lar. Sabe-se que ao longo da história as mudanças na interação social se confundem com as 

evoluções familiares, muitas vezes caracterizadas por profundas rupturas (PERROT, 1993). 

Pode-se considerar a contribuição das revoluções técnico-científicas associadas à 

globalização como fator contributivo para as mudanças produzidas na vida das pessoas, nas 

relações estabelecidas entre elas e no contexto social, assim com na organização da estrutura 

familiar. Tais modificações são preponderantes para reestruturação do cuidado em saúde 

(SCHAURICH; FREITAS, 2011). 

Dentre estas mudanças que influenciaram as concepções da família, destacam-se, por 

exemplo, a revolução industrial com a consolidação do modelo capitalista e o advento 
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tecnológico que culminou no surgimento de métodos contraceptivos permitindo liberdade 

sexual para a mulher. A inserção da mão de obra feminina no mercado de trabalho, o aumento 

da expectativa de vida da população, os movimentos gay e feminista e a elaboração dos 

estatutos do idoso, da criança e do adolescente também refletiram na sociedade com 

influência direta nas modificações que ocorreram na estrutura e organização das famílias 

(RIBEIRO; CRUZ, 2013). 

O momento atual reflete essa crise na estrutura familiar, porém, longe do sentido de 

algo negativo e indesejado, a crise relatada é reflexo da evolução do sistema família buscando 

adaptar-se às mudanças individuais e sociais que a cercam (OSÓRIO, 1996; PERROT, 1993).  

Nesse molde, enfatiza-se que a organização familiar está intrinsecamente relacionada à 

história, de modo que os contextos histórico e sociocultural têm levado as famílias a uma 

diversidade de transformações, traduzidas em mudanças em sua estrutura, papéis e funções. 

Entre os diversos arranjos familiares comumente observados, ressaltam-se as famílias 

reconstituídas, que incluem crianças e adultos que não possuem laços sanguíneos 

(MARTINS; FERNANDES; GOLÇALVES, 2012). 

As famílias apresentam diversos rearranjos. Citam-se as pessoas que preferem viver 

sós, mas mantêm contato familiar com diversos núcleos que vivem em lares diferentes do seu 

e que considera família, como pais, tios, avós, por exemplo; e existem pessoas que vivem em 

um mesmo lar com outras sem vínculo sanguíneo, mas que interagem como uma família 

(OSÓRIO, 1996; SCOTT, 2005).  

As famílias nucleares desfeitas e rearranjadas – integrando filhos de casamento 

anterior aos do casamento atual, com emersão do termo “meio-irmãos” –, as famílias 

monoparentais (constituídas de pai ou mãe solteiros criando seus filhos), os casais que não 

querem ter filhos, e casais homoafetivos que procuram a medicina ou os meios legais 

(adoção) para terem filhos também são exemplos de novas configurações familiares 

(OSÓRIO, 1996). 

O harém muçulmano, a família hindu alargada, a família nuclear europeia, ou a família 

patriarcal cigana, entre outros, concebem-se como modelos familiares diferentes entre si, mas 

compreensíveis à luz da cultura em que se criaram. Embora existam diferenças em sua 

configuração, todas elas têm em comum a função de proteção de seus membros e a 

transmissão dos valores que permitem a sua integração comunitária (GIMENO, 2003). 

O termo “família” possui limites pouco precisos e há uma diversidade no 

estabelecimento do critério de parentesco; em conformidade com cada cultura é estabelecido 

um ponto de clivagem entre os que pertencem à família e os que não pertencem. Considera-se 
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ainda que, em uma mesma cultura, o seu raio de expansão pode divergir, sendo normatizada 

por diversos regulamentos de afiliação e aliança de acordo com os critérios aceitos pelos seus 

membros (MOIMAZ et al., 2011). 

Nessa perspectiva, afirma-se que a família definida é a família percebida. Os membros 

são aquelas pessoas que se consideram como sendo da família, aqueles com quem são 

partilhados vínculos de afeto e intimidade, a partir de e para além de laços de sangue. Trata-se 

de um sistema aberto por receber influências de outros sistemas, tais como a escola, o bairro, 

os meios de comunicação e a cultura (GIMENO, 2003). 

A conformação da estrutura familiar não é estática e varia ao longo da história, 

assumindo diversas configurações no decorrer dos tempos, mas a manutenção de sua essência 

como constructo psicossocial prevalece por exercer uma influência direta na formação 

cultural, moral, de motivação e transmissão de valores às pessoas (FORMIGA, 2011). 

De acordo com Reis et al. (2011), cada pessoa tem e terá várias construções familiares 

ao longo da vida, como, por exemplo, a família de seus ancestrais, a de sua infância, da vida 

adulta e a construída na velhice. Em cada uma das fases há predominância de características 

peculiares, mas em todas elas é mantida a função de preservar a integridade física e emocional 

de seus membros, propiciando o seu desenvolvimento.  

Como unidade e microrrepresentação da sociedade, a família se caracteriza pelas 

relações estabelecidas entre os membros que a compõem, de acordo com o contexto social e 

cultural no qual se insere, de modo que é transformada constantemente de acordo com a rede 

de relações estabelecidas ao longo do tempo, desenvolvendo-se por meio de coconstrução 

essencial à sua complexidade e multidimensionalidade (OLIVEIRA et al., 2011). 

Das relações estabelecidas pelos indivíduos que compõem o grupo familiar, destacam-

se as funções do suporte familiar, tais como: proporcionar troca de informações, suprir os 

membros com aporte material e emocional, fornecer nos indivíduos o senso de amor e 

valorização do vínculo com o outro, possibilitando a organização e conservação de uma 

identidade social, além do auxílio na atribuição de sentido às experiências de vida (REIS et 

al., 2011). 

Gimeno (2003) cita algumas interações de aproximação existentes no âmbito familiar, 

tais como: afeto, apego e intimidade. 

O afeto é uma das interações familiares mais valorizadas por ter relação direta com a 

satisfação pessoal e com as possibilidades de desenvolvimento dos membros da família. 

Caracteriza-se pela presença de sentimentos positivos, como carinho, ternura, amor, apreço 

confiança, lealdade, admiração, atração, apoio, empatia (GIMENO, 2003). 
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Com relação ao apego, este é definido como uma relação de afeto mais forte com 

alguns membros da família, dos quais se recebem apoio, proteção e cuidados. Consideram-se 

três critérios para o apego: “necessidade de proximidade sobretudo em momentos de angústia, 

um aumento do bem-estar quando se está na companhia dessa pessoa e aumento da angústia 

quando se vê ameaçado o acesso a essa pessoa” (GIMENO, 2003, p. 82).  

A intimidade é outro tipo de relação positiva, definida como a capacidade de unir-se a 

outra pessoa, deixando claro quais são os limites dessa união, e requer confiança, amor, 

franqueza e compromisso com o outro (GIMENO, 2003).  

Nesses moldes, a família se configura como um pilar fundamental ao apoio do 

indivíduo, pois é referenciada como a primeira unidade social onde a pessoa se insere, 

contribuindo para o seu desenvolvimento e socialização de acordo com o contexto cultural ao 

qual pertence. Portanto, a família é uma instituição significativa para o suporte e realização 

das pessoas (ARAÚJO; PAÚL; MARTINS, 2011). 

É a partir do contato e das trocas mantidas com os familiares que o indivíduo se 

beneficia, com possibilidade de desenvolvimento de superação, resiliência e bem-estar 

psicológico, com manutenção de respostas necessárias a possíveis eventualidades que tendam 

a danificar o estado de saúde (REIS et al., 2011).   

Como unidade de experiência e vivência dos indivíduos que o compõem, o ambiente 

familiar é um espaço significante no processo de saúde e doença, pois intercorrências na 

saúde de um dos seus membros podem afetar todo o grupo, originando períodos de crise 

(SCHAURICH; FREITAS, 2011). 

Com relação à influência das medidas profiláticas realizadas através do isolamento 

compulsório do doente de lepra, enfatiza-se o impacto causado na vida dos doentes e de seus 

familiares, visto que tais medidas desconsideravam as relações sociais dos indivíduos. A 

internação nos hospitais-colônia fragilizou os laços familiares dos doentes, deixando-os em 

situação de desamparo familiar (ALMEIDA et al.,2012). 

Antigamente não havia tratamento e o uso das colônias era social, para afastar os 

leprosos da população sadia. Os acometidos pela lepra eram forçadamente separados da 

família e asilados. Os internos não podiam criar seus filhos na colônia e estes eram levados 

para os educandários, onde eram tratados com severidade. (SIMPSON et al., 2013). 

O afastamento da criança de sua família era fundamentado em medidas de profilaxia, 

uma vez que retirá-la do convívio com o familiar doente consistia em uma forma de evitar seu 

adoecimento. No educandário, as crianças cresceram sem o contato físico e afetivo com os 

pais e, na colônia, a separação familiar gerou sentimento de revolta, muitas vezes associado 
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ao desconhecimento do destino tomado pelo filho e pela dificuldade no estabelecimento de 

laços familiares (ALMEIDA et al.,2012). 

Ressalta-se que, por motivo de internação dos pais, os filhos que não iam para o 

educandário ficavam sujeitos aos cuidados daqueles que quisessem acolhê-los, fossem 

parentes distantes ou pessoas desconhecidas. Tanto para os internados no preventório, como 

para os assistidos em meio externo, houve impactos na relação família, com afastamento 

físico e alterações no vínculo familiar (BRASIL, 2012). 

Tais acontecimentos relacionados à lepra no passado exemplificam a influência de 

uma questão pessoal (a do doente de lepra) na vida dos demais membros da família, 

reafirmando a importância de as políticas de saúde levarem em consideração o atendimento 

integral, voltado não apenas para o indivíduo doente. 

 De acordo com Oliveira et al. (2011), existe uma interdependência entre a relação 

mantida no sistema familiar e a saúde de seus membros, de modo que problemas na saúde de 

indivíduos influenciam comportamentos na família ao mesmo tempo em que determinados 

comportamentos alteram a saúde dos seus membros. Essa mutualidade torna a unidade 

familiar como alvo de cuidados em saúde.  

Schaurich e Freitas (2011) relatam a importância da família na produção da saúde por 

ser uma entidade responsável pelo desenvolvimento de práticas relacionadas às ações de 

promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, além de se configurar como elemento 

essencial à assistência e ao tratamento de seus membros. 

Ressalta-se que o espaço familiar se configura como importante âmbito de atuação 

para as práticas de controle da hanseníase, uma vez que um paciente com diagnóstico de 

hanseníase implica na possibilidade de transmitir a doença para outros membros da família 

antes do início do tratamento, tornando importante a realização de exame nos contatos 

intradomiciliares na tentativa de diagnosticar precocemente a doença (LIMA et al., 2014). 

Para o MS, o contato intradomiciliar abrange toda e qualquer pessoa que resida ou tenha 

residido com o doente de hanseníase, nos últimos cinco anos (BRASIL, 2007). 

Os comunicantes intradomiciliares constituem um grupo de risco para o 

desenvolvimento da hanseníase e meios para a manutenção da endemia. Os comunicantes 

intradomiciliares dos doentes de hanseníase PB têm o dobro de probabilidade de adquirir a 

doença quando comparados com aqueles que não possuem contato conhecido no domicílio, e 

nos casos MB o risco é de 4 a 10 vezes maior. (LOBO et al., 2011). 

Os casos de hanseníase em menores de 15 anos indicam alta endemicidade e sinalizam 

para a hiperendemicidade na comunidade ou presença de casos na família. A presença de 
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casos índices nessa faixa etária caracteriza a necessidade de o sistema de vigilância intervir de 

forma mais efetiva no âmbito familiar, com identificação dos contatos intradomiciliares 

(PIRES et al., 2012). 

O controle de contatos é relevante para detecção precoce, com início do tratamento 

adequado a fim de prevenir incapacidades e quebrar a cadeia de transmissão da hanseníase. 

Para tanto, é necessário que todos os contatos intradomiciliares do caso índice recebam o 

exame dermatoneurológico e façam a profilaxia por meio da vacinação com o Bacilo de 

Calmette e Guérin (BCG) (LIMA et al., 2014). 

Outra relação importante existente entre a hanseníase e a família é relatada por Silva et 

al. (2014), ao afirmar que a hanseníase continua isolando o indivíduo por ela acometido por 

temer transmitir a doença para os familiares, promovendo o afastamento físico do portador da 

doença em relação aos entes queridos. Sabendo-se que é um suporte para a continuidade do 

tratamento do paciente, estas vivências são fragilizadas pelo sentimento de necessidade de 

afastamento da convivência diária com seus familiares. 

Diante do histórico da doença e de suas características epidemiológicas na atualidade, 

faz-se importante considerar a subjetividade e os sentimentos vivenciados pelos indivíduos 

com hanseníase, proporcionando um cuidado integral voltado não apenas para o enfermo, 

como também para os indivíduos com os quais interage, em especial os presentes no ambiente 

familiar, promovendo esclarecimentos sobre a doença. 

As dúvidas da família necessitam ser ouvidas, valorizadas e esclarecidas, assim como 

deve haver estímulo na participação na saúde de seus membros, auxiliando o processo de 

cuidar. A valorização familiar é elemento importante para o cuidado, pois cada família 

apresenta suas peculiaridades e necessidades que devem ser consideradas pelos profissionais 

da saúde, a fim de direcionar as práticas do cuidado (PETERNELLA; MARCON, 2009). 

O cuidar de pacientes com hanseníase deve envolver diversos aspectos de sua vida, de 

forma humanizada, articulando o cuidado técnico-científico ao acolhimento e ao respeito ao 

outro, com base em uma perspectiva abrangente envolvendo a família, seus valores e anseios, 

especialmente com o propósito de esclarecer dúvidas, tendo em vista o estigma e os 

preconceitos inerentes a essa doença (SANTOS et al., 2012).  

Na perspectiva de uma abordagem familiar, a enfermagem está direcionada para 

atender aos problemas de saúde reais ou potenciais, fundamentada nos processos de transição 

inerentes à estrutura familiar. Portanto, faz-se necessário o reconhecimento das competências 

da família como entidade auto-organizativa (OLIVEIRA et al., 2011). 
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Ao minimizar as dúvidas e angústias vivenciadas pelos indivíduos atingidos pela 

hanseníase e de seus respectivos familiares, o enfermeiro contribuirá com a redução do 

impacto causado pela doença, aumentando a adesão ao tratamento e consequentemente no 

controle e no cuidado das pessoas atingidas, facilitando o estabelecimento de vínculos com os 

envolvidos no processo (SANTOS et al., 2012). 

 

3.4 Estigma, preconceito e exclusão social 

 

Os ambientes sociais instituem determinadas categorias de comportamentos e 

apresentações, de modo que indivíduos e relações sociais previamente estabelecidas têm 

probabilidade de serem encontradas em certos espaços. O ser humano baseia-se nessas 

preconcepções, transformando as expectativas do que se espera encontrar em exigências que 

devem ser apresentadas de modo rigoroso (GOFFMAN, 1988). 

Ao ser apresentado a um estranho é possível o reconhecimento de aspectos peculiares, 

permitindo prever a categoria à qual pertence e os seus atributos. Neste momento, podem 

surgir evidências de determinada característica incongruente com o estereotipado, que o 

tornam diferente dos demais e que permitem desconsiderá-lo como comum, reduzindo-o a 

uma pessoa estranha. Tal característica é um estigma (GOFFMAN, 1988). 

Goffman (1988) afirma que a sociedade sempre buscou estabelecer padrões para 

categorizar as pessoas e na Idade Antiga os gregos criaram o termo “estigma” para fazer 

referência às marcas corporais que evidenciavam características extraordinárias ou diziam mal 

sobre o status moral daqueles que a apresentavam. 

O estigma diferencia e exclui características não previstas socialmente; provém de 

uma relação existente entre determinado predicado e aquilo que é estereótipo, fazendo 

referência a um atributo profundamente depreciativo. Citam-se três tipos de estigma, 

conforme Goffman (1988, p. 14):  

 

Em primeiro lugar, há as abominações do corpo – as várias deformidades 

físicas. Em segundo, as culpas de caráter individual, percebidas como 

vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, 

desonestidade, sendo essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, por 

exemplo, distúrbio mental, prisão, vício, alcoolismo, homossexualismo, 

desemprego, tentativas de suicídio e comportamento político radical. 

Finalmente, há os estigmas tribais de raça, nação e religião, que podem ser 

transmitidos através de linhagem e contaminar por igual todos os membros 

de uma família. Um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na 

relação social quotidiana possui um traço que pode-se impor a atenção e 

afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para 
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outros atributos seus. Nós e os que não se afastam negativamente das 

expectativas particulares em questão serão por mim chamados de normais. 
 

Dessa maneira, ratifica-se que indivíduos incapazes de se confinarem aos padrões 

normalizados da sociedade se constituem em estigmatizados. São indivíduos com 

deformações físicas, psíquicas ou de caráter, ou com qualquer outra característica que os torne 

aos olhos dos outros diferentes, inferiores, e que lutam diariamente e constantemente para se 

fortalecer e construir uma identidade social. 

Com base no exposto, fazem-se vários tipos de discriminações, através das quais, 

muitas vezes sem pensar, reduzem-se as chances de vida do outro. Os que não se afastam 

negativamente dos padrões esperados, com atitudes benevolentes em prol de amenizar as 

diferenças, são chamados por Goffman (1988) de “normais”, que desacreditam na capacidade 

do indivíduo com estigma por possuir um traço considerado negativo. 

Os estigmatizados são indivíduos que apresentam deformidades corpóreas, distúrbios 

psíquicos, de caráter, ou particularidades que não são aceitas pela sociedade, classificando-os 

como estranhos e inferiores. Essas circunstâncias levam a uma luta diária, uma tensão 

permanente, que segundo Goffman (1988) podem resultar na constituição de uma identidade 

deteriorada. 

Ressalta-se ainda que os tipos de estigma confluem para a particularidade de um 

indivíduo possuir um traço que afasta os demais na relação social, impondo uma atenção 

especial que diminui as possibilidades de atenção positiva para si.  

Especificamente no concernente à lepra, a estigmatização está relacionada à estética 

corporal e à exclusão que viveu o doente, marcando a doença de maneira inapagável e 

relacionada à impureza desde a Antiguidade (CURI, 2010). Santos (2005) relata que o temor 

ante a finitude da vida gerou um estigma nos portadores de lepra, determinando a existência 

do repúdio da sociedade para com o leproso, afirmando ainda que tal relação sustentou a 

conduta baseada no internamento dos doentes em leprosários, a fim de abrigar essas pessoas 

consideradas nocivas para a sociedade.  

De acordo com Savassi (2010), o estigma da doença está associado à tradição 

religiosa, que remeteu a lepra a uma carga de crenças sobre punição divina, castigo e pecado, 

influenciando o modo com o qual a Europa Medieval lidou com a doença. Consequentemente, 

muitas daquelas pessoas foram segregadas socialmente e vítimas de preconceitos que 

perduram na atualidade e se estendem para seus descendentes quando associados ao 

desconhecimento e desinformação sobre a doença. 
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Com relação ao preconceito, de acordo com Crochik (2006), emana não só de 

processos psicológicos, como também de fatores relacionados à socialização e, como tal, sofre 

inferências de condicionantes temporais e particularidades locais, de acordo com o período 

histórico e em função das diferenças culturais.  

Existem diversos fatores condicionantes inerentes à descrição do preconceito. Por um 

lado há referência à postura adotada pelo indivíduo preconceituoso frente à diversidade dos 

objetos alvo de preconceito, indicando uma atuação desenvolvida pelo preconceituoso 

independente das características dos diversos objetos. Por outro lado são citados os conteúdos 

alvos de preconceito, que são diferentes um dos outros, de modo que cada objeto suscita no 

preconceituoso aspectos diversos relacionados a conteúdos distintos (CROCHIK, 2006). 

Muitas vezes, o preconceito está mais relacionado como as necessidades do 

preconceituoso do que com as características dos objetos, que são distintas entre si. Portanto, 

conforme afirma Crochik (2006, p. 14): 

 

não se pode por isso estabelecer um conceito unitário de preconceito, pois 

ele tem um aspecto constante, que diz respeito a uma conduta rígida frente a 

diversos objetos, e aspectos variáveis, que remetem às necessidades 

específicas do preconceituoso, sendo representadas nos conteúdos distintos 

atribuídos aos objetos. 

 

De acordo com Crochik (2006), a relação existente entre as particularidades do 

preconceituoso e da diversidade nos conteúdos que percebe em suas vítimas, provém da 

relação desenvolvida entre indivíduo e sociedade. Tal situação justifica-se pela permanência 

de um mesmo comportamento influenciado por estereótipos culturais que inconscientemente 

são transmitidos de geração em geração, de modo que, no entendimento de Rose (1972), a 

sociedade passa a ter horror às diferenças. 

Ao afirmar que o sujeito se relaciona na sociedade por meio de estereótipo, cita este 

como um elemento do preconceito por ser produto específico de determinada cultura. Durante 

o desenvolvimento de mecanismos psíquicos infantis, o estereótipo é usado em seu processo 

de diferenciação do mundo externo e tais mecanismos são utilizados pelos sujeitos quando 

não conseguem entender a complexidade real daquilo que é apresentado, lançando mão de um 

pensamento estereotipado a fim de se relacionar com o desconhecido (CROCHIK, 2006). 

Tais circunstâncias são impostas aos sujeitos como requisito para que consigam 

enfrentar e suportar o choque entre as diferenças culturais, resultando na expressão da 

irracionalidade cultural ao colocar em primeiro plano os valores e interesses dos membros 

pertencentes ao “grupo do eu”. Com isso, enfatiza-se que “a violência sutil ou manifesta 
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exercida pelo preconceituoso é a resposta a uma violência sutil ou manifesta gerada 

inicialmente pela cultura” (CROCHIK, 2006, p. 51). 

Não se pode esquecer que muitos dos prejuízos causados àqueles acometidos pela 

lepra/hanseníase, e vitimados pelo preconceito, são de ordem psicológica, e que, como afirma 

Rose (1972), o sofrimento psicológico inerente ao preconceito causa infelicidade.  

Conforme aponta Cid et al. (2012), o preconceito existente para com pessoas 

portadoras do bacilo de Hansen está associado à desinformação sobre a doença (como 

desconhecimento sobre o modo de transmissão e existência de tratamento) e à rejeição reflexa 

da segregação em hospitais-colônia, que afastou e excluiu os acometidos pela lepra da 

sociedade, distanciando-os de amigos e destruindo seus laços familiares.  

A exclusão social, de acordo com Escorel (1999), é uma expressão que designa uma 

condição vulnerável e precária, na qual se faz presente a carência marcada pela dificuldade de 

acesso a bens, direitos e serviços. Os indivíduos excluídos socialmente também estão 

inerentes ao risco de discriminação, vulnerabilidade e precariedade em qualquer âmbito.  

A exclusão é percebida como marca da disfunção social que se caracteriza de diversas 

formas em função de características relacionadas ao período de tempo em que é vivenciada, 

aos aspectos sociais e espacial. Inicialmente esteve relacionada às questões econômicas, em 

face do advento do capitalismo constituído pela transformação na esfera de produção, 

tornando imprescindível a força de trabalho. Nesses moldes, a exclusão social designava 

aquele que estava desempregado (ESCOREL, 1999).  

Porém, a noção de exclusão social não se restringe às questões econômico-

ocupacionais, englobando o isolamento dos indivíduos a partir da segregação cultural, 

espacial e que são marcados pela ausência do sentimento de pertinência à vida social.  

Ressalta-se a relevância da categoria “estigma” (Goffman) como elemento da interação social 

que fornece substrato para o desvio e para análise dos grupos excluídos, porque a 

estigmatização de determinado fenômeno conduz à exclusão formando imagens sociais de 

identidade negativa e de excluídos (ESCOREL, 1999). 

A exclusão social é, para Escorel (1999, p. 67), a designação de um processo e um 

estado, ao mesmo tempo.  

 

Um processo porque fala de um movimento que exclui, de trajetórias ao 

longo de um eixo inserção/exclusão, e que é potencialmente excludente 

(vetores de exclusão ou vulnerabilidades). Mas é, ao mesmo tempo, um 

estado, a condição de exclusão, o resultado objetivo de um movimento. 
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Ao longo da trajetória percorrida pelos excluídos são observadas rupturas parciais 

advindas por determinadas condições de precariedade e vulnerabilidade, com probabilidade 

de alcançar uma ruptura total, caracterizada principalmente por perda da vinculação ao 

trabalho e às relações familiares (ESCOREL, 1999). 

Outra forma de exclusão é caracterizada pela ausência de vínculos sociais, visto que os 

indivíduos excluídos se vinculam com seus iguais, mas não mantêm vínculos com a sociedade 

global, havendo predominância da carência de integração social. Portanto, a exclusão social 

provém de um processo social e histórico e culmina em repercussões que expressam a 

condição de se estar de fora, na qual não se tem lugar e não se constitui uma unidade social de 

pertencimento (ESCOREL, 1999).  
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4. REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Considera-se a pesquisa como um processo realizado de maneira sistemática e 

reflexiva, através de procedimentos controlados cientificamente, permitindo ir ao encontro do 

conhecimento de novas realidades ou de verdades parciais (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

Trata-se de uma investigação metodologicamente sistematizada que tem por finalidade a 

expansão e o refinamento de conhecimentos utilizados para responder questões, além 

desenvolver problemas (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

A enfermagem, para prestar seu cuidado e realizar suas funções, necessita de 

embasamento em um conjunto de conhecimentos teóricos desenvolvidos e validados a partir 

da pesquisa (GEORGE, 1993). Tem-se a pesquisa em enfermagem como uma investigação 

sistemática que registra a eficácia e relevância social de sua prática por desenvolver 

conhecimentos sobre temas importantes e permitir que profissionais de enfermagem entendam 

suas várias dimensões (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).  

Destarte, a retrospectiva histórica da lepra permite entender sua repercussão na vida de 

familiares após um membro da família ter sido diagnosticado e segregado no Hospital 

Colônia São Francisco de Assis, implicando na valorização de um cuidado de enfermagem 

integral, voltado para toda a família e não apenas para o indivíduo doente.  

Objetivando narrar a história de familiares de ex-doentes de hanseníase que foram 

tratados em hospital-colônia, desenvolveu-se, de acordo com a Figura 1, um estudo 

exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa, fazendo uso da história oral temática. 

 

Figura 1: Representação gráfica do tipo de estudo adotado na pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela mestranda. 

 

A pesquisa exploratória parte de determinado interesse, investigando a complexidade 

de sua natureza, além de outros fatores com os quais o fenômeno estudado está relacionado 

Exploratório 

Descritivo 

Abordagem qualitativa 

História Oral 

História Oral Temática 
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(POLIT; BECK; HUMGLER, 2004). Possibilita o levantamento de realidades estruturadas 

acerca de um determinado objeto, proporcionando um conhecimento íntimo com o mesmo, 

objetivando torná-lo mais explícito (GIL, 2009). 

Os estudos descritivos se dispõem a desvendar “o que é”, a fim de descobrir as 

características de um fenômeno como tal e, dessa maneira, busca-se maior compreensão das 

experiências de vida das pessoas, um grupo ou um indivíduo como seus objetos de pesquisa, 

através da investigação da subjetividade humana (RICHARDSON et al., 2008). 

Portanto, os estudos exploratórios e descritivos combinados têm por objetivo 

descrever determinado fenômeno. Podem ser encontradas tanto descrições quantitativas e/ou 

qualitativas quanto acumulação de informações detalhadas, e dando-se precedência ao caráter 

representativo sistemático e, em consequência, os procedimentos de amostragem são flexíveis 

(MARCONI; LAKATOS, 2007). 

Para resgatar a influência gerada pelos doentes de hanseníase com história de 

internação compulsória em hospitais-colônias na vida de seus familiares, considerando os 

aspectos subjetivos impregnados nas experiências vividas por estes, faz-se necessária a 

utilização da abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa ressalta a compreensão da 

subjetividade humana a partir da experiência vivenciada e o processo de identificação ocorre 

por meio de coleta e análise de materiais narrativos e subjetivos, dentro do contexto dos que 

os experimentam (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

Polit, Beck e Humgler (2004) relatam a necessidade do desenvolvimento de um plano 

geral, dito delineamento da pesquisa, com a finalidade de dar respostas às questões de 

pesquisa. Enfatizam ainda que o estudo qualitativo apresenta métodos táticos que 

proporcionam ao pesquisador o desenvolvimento de informações precisas e interpretáveis. 

Em prol de se atingir o objetivo proposto, utilizou-se a história oral como método e 

técnica, por possibilitar relatos espontâneos, encontros mais dinâmicos, assim como o registro 

dos depoimentos dos colaboradores do estudo (MEIHY; HOLANDA, 2011), constituindo-se, 

neste caso, dos familiares de pacientes com diagnóstico de hanseníase que viveram em 

ambiente asilar.  

A prática da história oral se configura em um processo sistematizado para o uso de 

narrativas gravadas no tempo presente e vertidas do oral para documentos escritos. Como 

prática complexa e composta por diferentes etapas, o uso da história oral destina-se à 

obtenção de respostas úteis para a sociedade ao trazer para o presente experiências vividas no 

passado (MEIHY; HOLANDA, 2011). Meihy (2002, p. 20) afirma ainda que  
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a história oral responde à necessidade de preenchimento de espaços capazes 

de dar sentido a uma cultura explicativa dos atos sociais vistos pelas pessoas 

que herdam os dilemas e as benesses da vida no presente. Sua versão do 

processo, porém, deve ser um legado de domínio público. 

 

Através dos relatos de experiências vividas pelos colaboradores, a história oral 

evidencia as visões de mundo das pessoas, valorizando suas memórias. Com premissas no 

tempo passado, a história narrada no presente valoriza as experiências vivas na memória dos 

colaboradores, dando voz a pessoas comuns no processo de construção da história (MEIHY. 

2002). 

Por meio de um processo sistematizado, há materialização daquilo presente na 

memória dos colaboradores em relatos orais que posteriormente são transportados para o meio 

escrito. Ao se confeccionar o produto escrito, congela-se a realidade narrada, trazendo para o 

presente as experiências vivenciadas no passado (MEIHY; HOLANDA, 2011).  

A história oral se caracteriza como uma prática de apreensão de narrativas que, por ser 

feita com o uso de meios eletrônicos, equivale a um recurso moderno para realizar estudos 

que inferem experiências sociais de pessoas ou grupos (MEIHY. 2002). As gravações de voz 

foram utilizadas a fim de capturar e registrar as experiências vividas no passado que, ao se 

materializarem em produto escrito nesta dissertação, trouxeram as vivências do passado para 

o presente, constituindo-se neste trabalho como uma fonte documental escrita. 

Meihy e Holanda (2011) citam três gêneros de história oral: história oral de vida, 

história oral temática e a tradição oral. Dentre as modalidades da história oral optou-se por 

trabalhar com história oral temática, em que, por meio do diálogo com os entrevistados, há 

uma valorização de suas memórias ao elencarem os relatos das suas experiências vividas. 

A história oral temática tem sua condução regida pela existência de um foco central 

que justifica o ato da entrevista, na qual se busca detalhes da história pessoal do narrador com 

revelação de informações relacionadas à temática central (MEIHY; HOLANDA, 2011). 

A história oral temática se compromete com o esclarecimento de um assunto 

previamente estabelecido a partir de alguns detalhes da história do narrador úteis à informação 

da temática central (MEIHY. 2002). De acordo com Meihy e Holanda (2011), faz-se uso 

dessa abordagem para esclarecer situações e a entrevista tem seu direcionamento em razão do 

tema proposto para estudo, de modo que o entrevistador organiza as perguntas em sequência, 

direcionando-as ao esclarecimento do tema. Portanto, pretende-se, 

 

mesmo considerando que ela é uma narrativa de fato, que a história oral 

temática busque a variante considerada legítima de quem presenciou um 
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acontecimento ou que pelo menos dele tenha alguma variante que seja 

discutível  ou contestatória (MEIHY; HOLANDA, 2011, p.40). 

 

Pode-se dizer que a conjunção de dois elementos estabelece uma relação mínima para 

a realização da história oral, que são o entrevistador e o entrevistado, os quais se 

complementam dando sentido à pesquisa (MEIHY; HOLANDA, 2011). 

Todo estudo que faz uso do método da história oral necessita da confecção prévia de 

um projeto, para evitar que ao longo das entrevistas haja perda da obtenção de respostas aos 

problemas a que se destinam. Assim, para se fazer um trabalho de história oral não basta 

alguém munido de gravador ou filmadora e a existência de um ou mais narradores dispostos a 

dar entrevistas. Faz-se necessário um projeto que guie as escolhas, que especifique as 

condutas e que qualifique os procedimentos desde o começo até o fim (MEIHY, 2002). 

Nos trabalhos realizados com história oral, por essência, seus procedimentos 

metodológicos são orientados pela constituição de um projeto estruturado por duas etapas 

distintas e articuladas: os aspectos temáticos e teóricos; e os aspectos operacionais (MEIHY, 

2002), conforme a Figura 2. Tais etapas respaldam os fundamentos da investigação com 

fontes vivas.  

 

Figura 2: Representação gráfica de etapas presentes na estrutura de projetos que trabalham 

com História Oral. 

 

 

Fonte: Elaborado pela mestranda. 

 

4.1 Aspectos temáticos e teóricos 

 

Os aspectos temáticos e teóricos esboçam a proposta a ser desenvolvida pelo estudo, 

fazendo-se referência ao tema escolhido, com identificação da comunidade de destino, 

delimitação da colônia e formação da rede de colaboradores (MEIHY, 2002), conforme a 

Figura 3.  
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Figura 3: Descrição dos aspectos temáticos e teóricos. 

 
Fonte: Elaborado pela mestranda. 

 

Para Meihy (2002), o tema leva em consideração um dos gêneros de história oral, ou 

seja, aquele que sintetiza o significado geral e específico da pesquisa e reverbera na 

orientação do assunto que levou à motivação da realização do estudo. Nessa perspectiva, o 

título do presente estudo reflete a orientação do assunto por fazer referência à colônia 

abordada, especificar a rede e ratificar o ramo da história oral trabalhado. 

Nos trabalhos que fazem uso da história oral, os narradores contam suas vivências a 

partir de uma entrevista gravada pelo autor do estudo, o qual possui responsabilidade de 

estruturar o projeto de história oral, coletar as entrevistas, armazenar e fazer uso do material 

coletado, quando necessário. Considera-se o narrador como um colaborador do estudo, 

denotando relação de compromisso entre o entrevistador e entrevistado (MEIHY, 2002). Os 

colaboradores deste estudo constituem os membros da colônia que compuseram a rede de 

entrevistados.  

A adequada definição do quadro dos colaboradores requer o entendimento e o 

estabelecimento de três conceitos hierarquizados de maneira decrescente: comunidade de 

destino, colônia e rede (MEIHY; HOLANDA, 2011).  

A comunidade de destino forma um grupo de pessoas unidas por dramas vividos em 

comum, com intensidade e consequências relevantes e que impõem mudanças na vida do 

grupo. A partir de um passado compartilhado e vivenciado por um coletivo com repercussão 

na vida comunitária é formada a comunidade de destino (MEIHY; HOLANDA, 2011). Neste 

trabalho a comunidade de destino se compõe pelos familiares de ex-doentes de lepra asilados 

no Hospital Colônia São Francisco de Assis, localizado em Natal, no Rio Grande do Norte. 

Tem-se a colônia como uma parcela de pessoas de uma mesma comunidade de 

destino, formando um grupo amplo constituído por elementos que partilham entre si pontos 

em comum como classe social, sexo e etnia, que são classes ligadas, portanto, a traços comuns 

que marcam a identidade dos segmentos dispostos à análise. Equivale a uma fração 

Tema Comunidade de destino 

Colônia Rede 

ASPECTOS TEMÁTICOS E 
TEÓRICOS 
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representativa da comunidade de destino que visa à organização do estudo, tornando-o viável 

(MEIHY, 2002).  

A unidade MORHAN no Estado do Rio Grande do Norte (MORHAN-Potiguar) 

possui um cadastro contendo 52 pessoas, de ambos os sexos, com faixa etária ente 34-85 anos 

e que possuem em comum a marca da separação de seus familiares acometidos pela lepra em 

virtude do internamento na Colônia São Francisco de Assis. Para a efetivação do presente 

estudo, a composição da colônia se deu pelos 52 familiares de ex-doentes de lepra cadastrados 

no MORHAN-Potiguar. 

Considera-se a rede como subdivisão da colônia realizada a partir de cortes 

racionalizados para decidir sobre quem deve ser entrevistado e quem não se deve entrevistar 

(MEIHY, 2002).  

Para a estruturação da rede no presente estudo foram consideradas as relações de 

parentesco por consanguinidade de primeiro e segundo graus dos ex-doentes de lepra tratados 

em regime asilar no Hospital Colônia São Francisco de Assis; homens e mulheres com idade 

acima de 40 anos; residentes em Natal/RN no período da coleta de dados; e que aceitaram 

colaborar livremente com o estudo. 

Os critérios de exclusão adotados para configuração da rede foram: ausência de 

faculdades mentais preservadas; e indivíduos com barreiras de comunicação que poderiam 

prejudicar a efetivação da entrevista. 

De acordo com o Código Civil brasileiro, o parentesco pode se estabelecer como 

natural (equivale ao genético, biológico ou resultante de consanguinidade); ou como civil 

(proveniente de relações de afinidade, socioafetivas ou adoção). Marido e mulher se 

constituem em cônjuges (BRASIL, 2008b). 

Por consanguinidade, considera-se pai, mãe e filhos como parentes em primeiro grau; 

irmãos, avós e netos como parentes de segundo grau; tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos, em 

terceiro grau. Ao se avaliar a relação de parentesco por afinidade, tem-se: sogro, sogra, genro, 

nora, padrasto, madrasta, enteado e enteada, que são considerados parentes em primeiro grau; 

e cunhado e cunhada, em segundo grau (BRASIL, 2008b). 

A formação da rede ocorre a partir de uma entrevista inicial, denominada de ponto 

zero, o qual é entendido como um colaborador que tenha amplo conhecimento sobre aquilo 

que se quer pesquisar na história do grupo ou de quem se quer fazer a entrevista central que 

orientará as demias (MEIHY; HOLANDA, 2011).  

No presente estudo, o ponto zero que iniciou a constituição da rede foi o coordenador 

do MORHAN-Potiguar, filho e neto de ex-doente de lepra asilado no Hospital Colônia São 
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Francisco de Assis e, portanto, constitui-se como alguém com amplo conhecimento da 

temática abordada no estudo e conhecedor dos componentes da colônia.  

A partir dos critérios de inclusão e exclusão e seguindo o delineamento da história 

oral, houve o recrutamento dos participantes da pesquisa que compuseram a rede a partir do 

ponto zero, totalizando 10 colaboradores. 

 

4.1.1 Pseudônimo dos colaboradores 

 

A cor é uma percepção visual provocada pela ação luminosa ao ser processada pelos 

órgãos humanos que compõem o sistema responsável pela visão. Um substantivo, sem 

existência material, cujo aparecimento depende da interação entre luz emitida por um meio 

físico e o olho, decifrador biológico do fluxo luminoso (PEDROSA, 2009). 

A sensação cromática é provocada por dois grupos de estímulos: os desencadeados 

pela cor-pigmento e os originados pela cor-luz. Esta é a radiação luminosa, como por exemplo 

a luz emitida pelo sol, que reúne todas as matrizes de luz (propaga todas as cores) presentes 

na natureza. Aquela é o material que, de acordo com suas características específicas, tem a 

propriedade de absorver determinados componentes da luz e de refletir outros para os nossos 

olhos. A qualidade da luz refletida que chega aos nossos olhos é o que determinada a sensação 

cromática (PEDROSA, 2009). 

Se, ao incidir luz solar sobre um corpo e ele refletir aos nossos olhos o verde, é porque 

tal corpo tem a capacidade de absorver as demais faixas de cores presentes na luz com 

exceção do verde, que é refletido.  

Os corpos pretos são assim percebidos pela ausência de reflexo luminoso devido à sua 

propriedade de absorver os raios que incidem sobre eles (PEDROSA, 2009). É a privação de 

luz. E pode ser comparada ao desconhecimento das vivências e do conteúdo da memória da 

amostra deste estudo, que deste modo permanecerá até o início da primeira entrevista. De tal 

feito, o ponto zero foi denominado preto. 

As demais cores têm origem a partir de três cores primárias, indecomponíveis, que ao 

serem misturadas em adequadas proporções dão origem às demais cores. Nas artes que 

trabalham com tinta, as cores primárias são o vermelho, amarelo e azul (PEDROSA, 2009), 

respectivamente, o nome dado ao segundo, terceiro e quarto colaboradores. 

As cores secundárias, verde, violeta e laranja, surgem a partir da mistura entre duas 

cores primárias (PEDROSA, 2009). O verde, resultado da mistura do amarelo com o azul, 

corresponde ao quinto colaborador. A sexta entrevista foi realizada com o violeta (proveniente 
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da mistura entre vermelho e azul) e o sétimo colaborador foi nomeado como laranja (obtido 

pela mistura do vermelho com o amarelo). 

Citam-se ainda as cores terciárias, intermediárias entre uma cor primária e outra 

secundária, como também os efeitos luminosos provenientes de cores escurecidas com o preto 

ou desnaturado pelo branco (PEDROSA, 2009). Da mistura entre o amarelo e o preto nasce o 

marrom, nome do oitavo colaborador; quando o vermelho é desnaturado pelo banco, origina-

se o rosa, referente à nona entrevista. 

O branco é constituído pela soma de todas as cores e é o nome dado ao décimo 

colaborador, que ao se juntar aos demais constituiu a rede, conforme o Figura 4, formando 

todo o corpo de entrevistas obtidas.  

 

Figura 4: Formação da rede e nomes fictícios dados aos colaboradores. 

 
Fonte: Elaborado pela mestranda. 

 

4.2 Aspectos operacionais 

 

Os aspectos operacionais da história oral, descritos na Figura 5, especificam a 

operacionalização da pesquisa em si, detalhando a entrevista, a forma de transcrição e 

estabelecimento de textos, conferência do produto escrito, autorização para o uso, 

arquivamento do trabalho realizado e, sempre que possível, a publicação dos resultados 

(MEIHY, 2002). 
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Figura 5: Descrição dos aspectos operacionais. 

 

Fonte: Elaborado pela mestranda. 

 

A operacionalização da coleta de dados, da captura da primeira entrevista à 

conferência e assinatura de todas as cartas de cessão, ocorreu nos meses de junho e julho de 

2014. 

 

4.2.1 A entrevista  

 

Tem-se a entrevista como uma técnica utilizada na coleta de dados a partir da 

conversação estabelecida no encontro de duas pessoas, onde uma delas obterá informações 

sobre determinado assunto, durante uma conversa informal. Nesse processo, o entrevistador 

tem a liberdade em direcionar a conversação conforme julgue adequada (MARCONI; 

LAKATOS, 2007).  

Este método possibilita o estabelecimento de relações empáticas entre o colaborador e 

o entrevistador e permeia a possibilidade de registros da linguagem não verbal utilizada pelos 

entrevistados, o que permite maior compreensão dos discursos e a conseguinte análise dos 

dados (SILVA, 2011).  

Cabe ao entrevistador manter-se disposto a ouvir, reconduzindo o entrevistado ao 

assunto sempre que necessário, observando suas contradições, além de manter a atenção e 

escuta ativa durante a pesquisa (CERVO; BERVIAN, 1996). 

No fazer da história oral, a entrevista como recurso de coleta de dados assume 

algumas características específicas que se distanciam do modelo mais tradicional, com etapas 

distintas, esboçadas na Figura 6: a pré-entrevista, a entrevista em si e a pós-entrevista 

(MEIHY, 2002). 
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Figura 6: Etapas que compõem a entrevista no fazer da História Oral. 

 

Fonte: Elaborado pela mestranda. 

 

De acordo com Meihy (2002), a primeira etapa da entrevista em história oral, chamada 

de pré-entrevista, corresponde à fase de preparação para o encontro no qual ocorrerá a 

gravação e é relevante que as pessoas a serem entrevistadas conheçam o projeto e o âmbito de 

sua participação.  

Durante a realização da pré-entrevista do presente estudo, explicaram-se aos 

colaboradores os objetivos da pesquisa, esclarecendo a relevância de sua participação para o 

desenvolvimento do estudo; informou-se que haveria utilização de gravador de voz para 

registro sonoro das histórias de vida coletadas; assim como se explicitou a utilização de 

nomes fictícios a fim de preservar a identidade dos colaboradores. Também houve o 

agendamento das datas, horários e locais para realização da entrevista.   

Considera-se o local de escolha para a realização da entrevista um componente de 

suma importância para que ela seja efetivada nas melhores condições possíveis, livre de 

ruídos e possíveis interrupções, além de fornecer conforto ao colaborador.  Para tanto, faz-se 

necessário que este indique a localidade em que gostaria de gravar a entrevista, de acordo com 

sua disponibilidade e preferência (MEIHY; HOLANDA, 2011).   

A fim de proporcionar um ambiente com privacidade, conforto e de fácil acesso para 

os colaboradores, livres de interrupções, sons ou interferências que pudessem comprometer a 

qualidade das gravações, alocou-se uma sala de reunião no centro da cidade e se sugeriu esse 

ambiente aos colaboradores durante a pré-entrevista. 

Seis colaboradores se sentiram à vontade com a sugestão e concederam suas 

respectivas entrevistas na referida sala, em data e horário previamente estabelecidos. Um 

colaborador optou por ser entrevistado na praça de alimentação de um shopping localizado 

próximo ao seu local de trabalho e os demais participantes preferiram ser entrevistados no 

conforto de suas respectivas residências. 

A segunda etapa corresponde à entrevista propriamente dita (MEIHY, 2002) e ocorreu 

no local escolhido pelo colaborador, em datas e horários previamente estabelecidos. Antes de 

iniciar as gravações houve esclarecimento dos aspectos éticos e legais que norteiam a 

Pré-entrevista Entrevista  Pós-entrevista 
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pesquisa envolvendo seres humanos, informando aos colaboradores os possíveis riscos 

inerentes à pesquisa, reafirmando a confidencialidade das informações cedidas e a 

possibilidade de desistência em qualquer momento da pesquisa sem gerar ônus para os 

colaboradores. Os colaboradores receberam esclarecimentos com relação às possíveis 

indenizações que poderiam receber caso fossem comprovados danos resultantes da pesquisa.  

Os colaboradores foram convidados a assinar duas vias do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) – Apêndice A, e o Termo de Autorização Para Gravação de Voz 

– Apêndice B. 

Utilizaram-se gravadores de áudio para gravação das entrevistas a fim de apreender as 

narrativas dos colaboradores do estudo. Iniciou-se a gravação enfocando o nome do projeto, o 

nome e o pseudônimo do entrevistado, o local e a data do encontro, conforme o recomendado 

por Meihy e Holanda (2007). Posteriormente, lançaram-se perguntas aos colaboradores e a 

história passou a ser contada.  

Por meio da entrevista o colaborador tem a liberdade de narrar sua memória individual 

e o uso das gravações promove o registro da oralidade como fonte de conhecimento para 

favorecer a reflexão dos aspectos sociais envolvidos (MEIHY; HOLANDA, 2011). Conforme 

o recomendado por Meihy (2002), as entrevistas em história oral requerem a elaboração de 

questões abrangentes, em blocos, que direcionam as lembranças dos colaboradores para o 

propósito que está em estudo, ou que se deseja analisar. 

Com base em reflexões teóricas e a fim de direcionar a entrevista com os 

colaboradores para o objetivo em estudo, elaboraram-se as seguintes questões norteadoras: 

 

• Fale sobre sua experiência como familiar de um ex-doente de hanseníase 

asilado no Hospital Colônia São Francisco de Assis. 

• Fale se o isolamento de seu parente no Hospital Colônia São Francisco de 

Assis influenciou no estabelecimento de vínculos entre vocês. 

• Fale sobre sua compreensão acerca do significado que a hanseníase tem na 

atualidade. 

 

No decorrer da entrevista houve momentos em que os colaboradores desviavam suas 

narrativas para assuntos que não imputavam relevância para a proposta do estudo, fazendo-se 

necessário reconduzir a entrevista com perguntas direcionadas para o objetivo da pesquisa. 

Além das questões norteadoras, o instrumento de coleta de dados (Apêndice C) 

constava de um questionário destinado à caracterização do colaborador, como nome 
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completo, nome fictício, idade, sexo, naturalidade, estado civil, endereço residencial e 

eletrônico, telefone para contato, escolaridade, renda familiar, profissão e grau de parentesco 

com o familiar asilado na Colônia São Francisco de Assis.  

De acordo com Meihy (2002), as entrevistas na História Oral Temática promovem 

encontros breves, pois se trata de narrativas voltadas para um objetivo específico. O tempo 

utilizado na condução de cada uma das entrevistas durou aproximadamente uma hora e as 

gravações de áudio prolongaram-se, em média, por meia hora. No decorrer da entrevista os 

colaboradores foram deixados à vontade para agendar outro horário, caso não estivessem 

confortáveis para conceder suas experiências de vida, ou para fornecer alguma informação 

que não tivessem lembrado no momento da gravação.   

Com o término da realização das entrevistas, consolidou-se a terceira etapa, chamada 

de pós-entrevista (MEIHY, 2002), na qual os pesquisadores agradeceram aos colaboradores 

por sua estimada participação na pesquisa e por terem se disponibilizado a compartilhar suas 

memórias. Também se agradeceu a atenção e a receptividade dos colaboradores, elementos 

fundamentais para o desenvolvimento do trabalho e estabelecimento da continuidade do 

processo. 

Meihy (2002) sugere a utilização de um caderno de campo durante a realização da 

entrevista e também para efetuar registros da evolução do projeto. Tal caderno funcionou 

como um diário no qual se registrou o roteiro prático do estudo, as atividades desenvolvidas e 

as que faltavam realizar, o período e a forma de contato com os colaboradores, como se deu a 

gravação, as reflexões decorrentes de conversas relacionadas ao estudo e as impressões 

obtidas durante a entrevista. 

 

4.2.2 Transcrição, legitimação e autorização para uso das histórias orais temáticas 

 

Após a realização das entrevistas houve transposição do material coletado pelas 

gravações de áudio para o código escrito, seguindo os passos da transcrição que envolve a 

transcrição literal da narrativa, textualização e transcriação, para posterior conferência do 

material pelo colaborador (MEIHY; HOLANDA, 2011), conforme o apresentado na Figura 7. 

Tais etapas levam à confecção de um texto no qual as entrevistas se apresentam “corrigidas e 

que o ideal é a manutenção do sentido intencional dado pelo narrador” (Meihy, 2002, p. 172). 
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Figura 7: Etapas da transcrição das entrevistas para conferência pelo colaborador do estudo. 

 

Fonte: Elaborado pela mestranda. 

 

Depois de ouvido o conteúdo das gravações, até absorver a intenção da mensagem 

passada pelo colaborador, procedeu-se à fase de transformação da gravação das falas 

registradas nas entrevistas em documentação escrita com cuidado para não descaracterizar a 

identidade dos colaboradores. Neste primeiro momento, o da transcrição absoluta, houve a 

manutenção de perguntas e respostas com preservação absoluta das falas, presença de erros 

gramaticais, repetições de palavras e ruídos. 

 Em seguida ocorreu a fase de textualização, caracterizada como um processo no qual 

o texto se torna dominantemente narrador, escrito em primeira pessoa. Nesta etapa as 

perguntas se juntam às respostas, eliminam-se as repetições de palavra e os erros gramaticais 

para oferecer maior relevância aos depoimentos, assim como há reparação das palavras sem 

peso semântico (MEIHY, 2002).   

Durante o tratamento da textualização, extraiu-se um tom vital de cada narrativa, que, 

de acordo com Meihy e Holanda (2011), equivale a um recurso que serve de epígrafe para a 

leitura da entrevista, utilizado para qualificá-la conforme sua essência, norteando o leitor para 

a recepção do trabalho.  

A terceira e última etapa da transcrição, chamada de transcriação, configura-se pela 

realização de sucessivas leituras e ajustes de todo o texto, recriando-o em sua plenitude a 

partir da interferência do autor (MEIHY, 2002). Com a transcriação das entrevistas houve 

reorganização cronológica dos fatos citados com preservação dos pensamentos expressos 

pelos colaboradores, que legitimaram o texto no momento da conferência. 

Durante a conferência as versões trabalhadas dos textos são entregues aos respectivos 

colaboradores, em horário e local previamente estabelecidos, para que reconheçam o produto, 

determinando se o colaborador se identificou ou não com o resultado final (MEIHY; 
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HOLANDA, 2011). O reconhecimento e autorização dos textos se deu mediante a assinatura 

da carta de cessão (Apêndice D), permitindo que o material seja utilizado parcialmente ou em 

sua plenitude, uma ou mais vezes, em todas as partes que envolvem o estudo, desde sua 

utilização, arquivamento, divulgação e publicação dos resultados obtidos.  

Torna-se pertinente enfatizar que a divulgação dos relatos manuseados ocorreu após a 

autorização dos colaboradores e que neste trabalho consta a publicação das entrevistas 

concedidas em sua totalidade, e parte delas estarão disponíveis em produções científicas. 

Os textos transcritos provenientes das entrevistas (digitados no programa Microsoft 

Word 2013 e armazenados em mídia digital do tipo Compact Disc – CD), junto com o TCLE, 

o termo de autorização para gravação de voz e a carta de cessão assinados pelos colaboradores 

permanecerão guardados sob a responsabilidade dos autores deste estudo por um período de 

cinco anos. O acesso a estas informações se restringe aos autores.  

 

4.3 Análise das histórias orais 

  

De acordo com Meihy e Holanda (2011) a história oral, também reconhecida como 

história viva que tem suas premissas enraizadas no passado, trata-se de um processo de 

obtenção de entrevistas escritas no tempo presente, do estabelecimento de um texto e da 

eventual análise das entrevistas.  

As narrativas das histórias de vidas dos colaboradores foram analisadas através da 

técnica de análise de conteúdo temática. Segundo Bardin (2000), representa um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que, através de procedimentos sistemáticos de descrição 

do conteúdo das mensagens, permite a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção e recepção das mensagens. 

O fazer da análise temática consiste em identificar os núcleos de sentido presentes no 

material analisado e cuja frequência de aparição pode ser significante para o objetivo analítico 

em estudo. Portanto a análise temática se associa ao tema, definido como uma unidade de 

significação, de comprimento variável, que corresponde a uma regra de recorte de sentido (e 

não da forma) e depende do interesse da análise (BARDIN, 2000).  

O intuito definido pela análise relaciona-se com o fator de síntese na manipulação das 

mensagens para pôr em evidência indicadores que permitem inferir sobre um novo contexto, 

que não o mesmo da mensagem, e deve refletir as intenções da investigação (BARDIN, 

2000). Em termos de aplicação, a análise de conteúdo favorece o acesso a diversos conteúdos 

que estão presentes no texto de forma explícita, ou não. 
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Para concretização da técnica de análise do conteúdo, de acordo com os pressupostos 

de uma interpretação dos enunciados, algumas etapas são consideradas, recomendando-se a 

ordem cronológica das fases. Conforme Bardin (2000) as fases são definidas como: pré-

análise; exploração do material ou codificação; tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação.  

A pré-análise corresponde à etapa na qual são desenvolvidas e organizadas as 

operações para a análise propriamente dita. É o processo de definição do corpus de análise 

(BARDIN, 2000). O material preparado para análise consistiu nas entrevistas transcritas e 

conferidas e autorizadas pelos colaboradores do estudo. Ocorreram leituras exaustivas de todo 

o conteúdo do material transcrito para a documentação escrita, a fim de identificar os pontos 

convergentes e significativos ao tema.  

A etapa seguinte, a exploração do material ou codificação, corresponde ao processo 

através do qual os dados brutos são sistematicamente transformados em conteúdos temáticos 

por meio da codificação das entrevistas, determinando as características pertinentes ao 

conteúdo do texto (BARDIN, 2000). Considerado como o período mais duradouro da análise, 

realizou-se o inventário de todas as falas, isolando, codificando e marcando em todo o texto as 

unidades de registro – o tema, que é um segmento ou um trecho do discurso bem 

característico.  

Posteriormente ocorreu o processo de categorização, em que os textos foram 

desmembrados em unidades, as categorias, que conforme afirma Bardin (2000, p. 117) 

 

é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, 

por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são 

rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de 

registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 

agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres comuns destes 

elementos. 

 

Trataram-se os resultados com base em inferências e interpretações, tornando-os 

significativos ao evidenciarem a presença dos núcleos de sentido que determinaram o caráter 

nas narrativas. Os achados temáticos provenientes da análise foram associados a estudos 

publicados sobre a temática, corroborando com os resultados da presente pesquisa. 
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4.4 Aspectos éticos da pesquisa 

 

A fim de realizar o estudo sem infringir aos preceitos éticos e morais no campo 

científico, considerou-se a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde, que dispõe sobre pesquisas que envolvem seres humanos (BRASIL, 

2013b). De acordo com os preceitos definidos nessa Resolução, as pesquisas devem atender 

às exigências éticas e científicas, considerando o respeito pela dignidade humana e a especial 

proteção aos participantes das pesquisas científicas, respeitados em sua autonomia e 

defendidos em sua vulnerabilidade. 

O projeto elaborado para realização desta pesquisa foi cadastrado na Plataforma Brasil 

e em seguida ocorreu sua apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UFRN, com Parecer de nº 650.654/2014 e CAAE 25922214.3.0000.5537 (Anexo A). Depois 

do recebimento de Parecer do CEP, os colaboradores foram recrutados e informados acerca 

do caráter científico do estudo, de seus objetivos, dos potenciais riscos e do incômodo que a 

pesquisa pudesse lhes acarretar, da possibilidade de desistência em qualquer fase da pesquisa, 

bem como da importância de suas participações.  

Os colaboradores receberam informações de que a pesquisa poderia causar risco de 

mobilização psicológica devido às lembranças de experiências desagradáveis. Nestes casos as 

entrevistas seriam suspensas para poupar o participante.  

Antes da coleta de dados, apresentou-se ao pesquisado o Processo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, através do qual foram explicadas aos participantes todas as etapas da 

pesquisa desenvolvidas. Ao concordarem em participar espontaneamente do estudo, na 

ocasião do início das entrevistas, os colaboradores assinaram o TCLE (Apêndice A). 

Considerando que qualquer pesquisa pode oferecer algum risco, mesmo mínimo, à 

integridade psíquica, física, moral, social ou econômica, para os participantes, foi assumida 

total responsabilidade pelos pesquisadores, que prestarão assistência integral às complicações 

e possíveis danos decorrentes dos riscos previstos, assim como qualquer custo referido pelos 

envolvidos, caso seja comprovada legalmente a necessidade. 

Foram garantidos o caráter confidencial dos colaboradores, a privacidade das 

informações, proteção da imagem, não estigmatização dos sujeitos e a não utilização das 

informações em prejuízo das pessoas envolvidas. 

Após realizar a conferência do material proveniente das narrativas, os colaboradores 

foram convidados a assinar a carta de cessão (Apêndice D), autorizando a utilização das 

gravações e as transcrições sem ressalvas.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados provenientes da realização do presente 

estudo, que se deu mediante a interação com a rede de colaboradores constituída por 

familiares de ex-doentes de hanseníase tratados na Colônia São Francisco de Assis.  

Para efeitos didáticos, a fim de facilitar a compreensão do leitor, este capítulo se 

encontra subdivido em quatro momentos, conforme o disposto a seguir. 

Inicialmente, tem-se a apresentação de quadros sinópticos contendo informações que 

caracterizam os colaborados. Os dados apresentados proporcionam uma visão do contexto em 

que vivem, possibilitando traçar um perfil socioeconômico da rede, o que contribui com o 

entendimento acerca das experiências e trajetórias de vida relatadas. 

No segundo momento, estão descritos alguns registros feitos no diário de campo 

durante as entrevistas, como as expressões dos colaboradores, a impressão do entrevistador 

sobre o entrevistado no momento da coleta dos dados, local e data da realização e conferência 

de cada entrevista. Após estas informações, são apresentadas as entrevistas transcritas e 

autorizadas por cada um dos colaboradores. Salienta-se a presença do tom vital, epígrafe 

utilizada para introduzir cada uma das narrativas.   

No terceiro momento são apresentados os eixos temáticos que emergiram das 

narrativas mediante a aplicação da técnica de análise de conteúdo, após minuciosas e 

sucessivas leituras das histórias transcritas, o que possibilitou a análises das respectivas falas. 

Por fim, no quarto momento, é relatada a experiência da promoção da saúde em 

hanseníase, realizada com cada um dos colaboradores do estudo no momento da conferência 

das respectivas entrevistas. 

 

5.1 Caracterização dos colaboradores 

 

 A descrição da caracterização dos participantes do estudo apresenta inicialmente o 

grau de parentesco existente entre o colaborador e seu familiar que foi internado na Colônia 

São Francisco de Assis, conforme os dados do Quadro 2. Ressalta-se que, conforme os 

critérios de inclusão para estruturação da rede de colaboradores, o grau de parentesco 

apresentado está em consonância com o Código Civil Brasileiro e a vinculação estabelecida 

entre as pessoas é por parentesco consanguíneo. 
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Quadro 2 – Caracterização do grau de parentesco existente entre o colaborador e seu familiar 

que foi internado na Colônia São Francisco de Assis. 

COLABORADOR GRAU DE PARENTESCO
* 

FAMILIAR QUE FOI 

INTERNADO 

Senhor Preto Primeiro e segundo grau Pai e avó materna 

Senhora Vermelho Primeiro grau Pai 

Senhor Amarelo Primeiro grau Pai 

Senhor Azul Primeiro grau Pai 

Senhora Verde Primeiro grau Pai 

Senhor Violeta Segundo grau Avó materna 

Senhor Laranja Primeiro grau Pai 

Senhora Marrom Primeiro grau Pai e mãe 

Senhora Rosa Primeiro grau Pai 

Senhor Branco Primeiro e segundo grau Mãe e irmão 

Fonte: Dados da pesquisa. 

* Parentes consanguíneos, conforme o estabelecido no Código Civil Brasileiro. 

 

A medida de isolamento compulsório dos doentes de hanseníase em hospitais-colônia 

construídos nas periferias dos centros urbanos buscava a proteção da saúde da coletividade 

sadia (SANTOS, 2011b). A internação dos pais nas colônias gerou um problema com relação 

ao destino das crianças sadias, que geralmente eram ignoradas pelos demais membros da 

família diante do medo de contágio e estigma da doença (ALMEIDA et al., 2012).  

Coube ao Estado legitimar a criação de preventórios, pautado no discurso de evitar o 

convívio da criança com o doente, reduzindo a possibilidade de contágio, assim como 

propiciar um destino aos “órfãos de pais vivos” (SANTOS, 2011b). Ressalta-se que apenas 

dois (Senhor Preto e Senhor Branco) dos dez colaboradores que participaram do estudo não 

residiram em educandários. Os demais colaboradores, mediante a separação de seus familiares 

ocasionada pelo internamento na Colônia São Francisco de Assis, foram levados para morar 

no Educandário Oswaldo Cruz. As duas instituições eram situadas na cidade de Natal, no Rio 

Grande do Norte.  

Com relação aos dados socioeconômicos da rede, estes estão disponíveis no Quadros 

3, onde há a descrição de características referentes ao sexo, idade,  naturalidade, escolaridade 

profissão e renda familiar dos colaboradores.  

O colaborador mais jovem possuía 44 anos de idade e o mais velho apresentava 76 

anos. Embora tenham nascidos em diferentes cidades do Estado do Rio Grande do Norte, 

assim como houve provenientes dos Estados da Paraíba e do Ceará, no período de coleta de 

dados os colaboradores que compuseram a rede residiam em Natal/RN, em consonância com 

os critérios adotados para inclusão da amostra. 
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Quadro 3 – Caracterização socioeconômica dos colaboradores do estudo. 

COLABO-

RADOR 

SEXO
* 

IDADE
** 

NATURA- 

LIDADE 

ESCOLARI-

DADE 

PROFIS-

SÃO 

REN-

DA
***

  

Senhor Preto M
 

44 Natal/RN Superior 

incompleto 

Hoteleiro 2 a 5  

Senhora 

Vermelho 

F 74 Catolé da 

Rocha/RN 

Segundo grau 

completo 

Professora 

(aposen-

tada) 

1 a 2 

Senhor 

Amarelo 

M 66 João 

Câmara/RN 

Primeiro grau 

completo 

Artesão Até 1  

Senhor Azul M 76 São José de 

Mipibú/RN 

Superior 

completo 

Militar 

(aposen-

tado) 

Acima 

de 5  

Senhora 

Verde 

F 73 São Paulo do 

Potengi/RN 

Primeiro grau 

completo 

Costureira 1 a 2  

Senhor 

Violeta 

M 64 Macaíba/RN Segundo grau 

completo 

Mecânico Até 1  

Senhor 

Laranja 

M 58 Macau/RN Segundo grau 

completo 

Pintor 1 a 2  

Senhora 

Marrom 

F 58 Fortaleza/CE Primeiro grau 

completo 

Auxiliar de 

serviços 

gerais 

1 a 2 

Senhora 

Rosa 

F 65 Mossoró/RN Pós-

graduação 

Professora 

(aposen-

tada) 

Acima 

de 5 

Senhor 

Branco 

M 66 Pau dos 

Ferros/RN 

Primeiro grau 

completo 

Vigilante 

(aposen-

tado) 

1 a 2 

Fonte: Dados da pesquisa. 
*
 “M” Refere-se ao sexo “masculino” e “F”, ao feminino. 

** 
Idade em anos. 

***
 Renda familiar em salários mínimos (R$ 724,00). 

 

 Observa-se que apenas três dos dez participantes conseguiram ingressar no ensino 

superior e este dado está em conformidade com a renda apresentada pelos colaboradores, com 

70% da amostra ganhando até dois salários mínimos. Apenas o Senhor Azul e a Senhora Rosa 

conseguiram concluir no nível superior e ambos apresentaram renda familiar acima de 5 

salários mínimos. 

 O nível de escolaridade dos colaboradores pode estar intrinsecamente associado com 

suas trajetórias de vida.  De acordo com o regimento interno dos preventórios, as crianças que 

lá residiam tinham acesso apenas ao curso primário, cabendo àquelas que manifestassem 

interesse em dar continuidade aos estudos custear suas despesas (BRASIL, 2012).  
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5.2 As histórias orais materializadas em documentação escrita  

 

Trabalhos realizados a partir da memória permitem a apresentação das lembranças do 

passado, em que, embora tenham sido processadas mediante a interferência de fatores como a 

possibilidade de esquecimento de alguns acontecimentos, há reconceitualização das 

lembranças vivenciadas de acordo com o momento presente (GOMES, 2003). 

Os episódios vivenciados no passado, mediante a influência da separação familiar 

imposta pela lepra, encontram-se presentes nas memórias dos colaboradores e foram 

materializados durante as entrevistas concedidas e direcionadas em conformidade com os 

objetivos do presente estudo. 

Bosi (1994) afirma que uma lembrança é como um diamante bruto que precisa ser 

lapidado pelo espírito, a fim de que as recordações não sejam meros reflexos de um 

acontecimento no passado, mas a reapresentação de momentos vivenciados e carecidos de 

entendimento, porque o passado se conserva e atua no presente.  

As histórias gravadas, tratadas segundo a transcrição proposta por Meihy (2002), 

transportadas para a documentação escrita e aqui apresentadas, são provenientes das 

entrevistas realizadas com familiares de ex-doentes de hanseníase tratados em regime asilar.  

O registro oral das lembranças do passado se deu mediante a expressão de sentimentos 

de mágoa, tristeza, e muita emoção diante de tudo o que foi vivenciado, demonstrado que os 

fatos acontecidos no passado deixaram marcas que ainda comovem e se fazem presentes na 

atualidade.  

Mediante o exposto, cabem a democratização e o compartilhamento da versão que os 

colaboradores têm a respeito da repercussão que a ausência de tratamento e a existência de 

uma política de saúde segregacionista para o leproso geraram na vida dos familiares. 

Em continuidade, segue a apresentação de cada uma das entrevistas, cujo cabeçalho é 

a identificação do colaborador por seu nome fictício. Antes da apresentação da narrativa são 

descritos dados socioeconômicos que caracterizam o colaborador do estudo, suas expressões 

no momento da entrevista, assim como data e local da realização da entrevista e de sua 

conferência. 
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COLABORADOR SENHOR PRETO 

 

O colaborador de nome fictício Senhor Preto, ponto zero da formação da rede, nasceu 

em Natal/RN, tinha quarenta e quatro anos de idade, era casado, trabalhava como hoteleiro, é 

era membro voluntário do MORHAN, possuía ensino superior incompleto e sua renda 

familiar correspondia ao valor de dois a cinco salários mínimos. O colaborador teve seu pai e 

sua avó materna internados na Colônia São Francisco de Assis.  

O Senhor Preto decidiu que a entrevista deveria ocorrer na praça de alimentação de um 

shopping próximo ao seu local de trabalho. No dia agendado, 20 de junho de 2014, a partir 

das 14 horas e 30 minutos, a entrevista foi iniciada. Contente com o desenvolvimento do 

presente trabalho acadêmico, sentiu-se satisfeito por estar contribuindo com o resgate da 

história da hanseníase no estado. Com voz plácida e aparentemente à vontade para falar, 

narrou sua história a partir de lembranças gravadas na memória.  

A entrevista foi enviada para o e-mail pessoal do colaborador para a conferência. O 

reconhecimento do texto e sua autorização para uso se deu com a assinatura da carta de cessão 

no dia 5 de julho de 2014.  

 

“O isolamento gerou, não só para mim, mas para praticamente todas as famílias que 

vivenciaram esse episódio, algum tipo de perda e privação... Social, financeira, de laços 

familiares...”. 

 

Nós, eu e meus irmãos, crescemos 

vendo repetidas internações do meu pai na 

Colônia São Francisco de Assis. A 

primeira internação ocorreu quando ele era 

adolescente e foi trazido do sertão para cá. 

Quando eu nasci meu pai morava em casa, 

com minha mãe... Mas com o passar do 

tempo voltou a ser isolado e eu fui criado 

em um regime de proibições e restrições, 

tanto na visita ao meu pai na colônia, como 

no convívio com as pessoas da rua, porque 

era constante o preconceito no bairro, onde 

éramos apontados. Os defeitos no corpo do 

meu pai eram facilmente vistos, marcavam 

a todos nós da família e por isso as pessoas 

também tinham preconceito conosco. Ao 

longo da minha infância meu pai foi 

internado várias vezes e eu sentia sua 

ausência na família. O internamento 

dificultou a participação dele na minha 

educação e no nosso relacionamento 

diário. Isso me faz falta porque eu queria 

que meu pai tivesse me ensinado mais 

coisas. Hoje ele está com 85 anos e nossas 

conversas giram em torno de coisas 

simples, de casa. Quando queremos falar 
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de algo diferente, temos de conversar 

assuntos concernentes a vida dele no 

campo, porque o isolamento o privou de 

outras vivências e experiência.  

Com relação à minha avó, a mãe da 

minha mãe, ela foi para a colônia em 1952. 

Com isso, minha mãe, junto com os irmãos 

dela, foi trazida para o Educandário 

Oswaldo Cruz, o preventório do Estado. 

Eu tive exatos dez anos de convivência 

com a minha avó marcado por visitas 

esporádicas, porque não era permitido 

muito contato. Apesar do isolamento, 

minha avó era a matriarca da família e 

todos os filhos e netos a obedeciam. 

Embora vivesse isolada, ela tinha muito 

cuidado com todos. Ao longo desses dez 

anos foi assim: contato apenas na colônia. 

Quando era permitido, comemorávamos o 

aniversário dela, mas nunca foi possível ela 

nos fazer uma visita. A minha mãe que 

sente muita falta de não ter convivido com 

minha avó. Até hoje ela relembra com 

muito ressentimento essas circunstâncias 

que envolveram o isolamento da minha 

avó. Há um ano nós tivemos a 

oportunidade de visitar o interior onde 

minha mãe nasceu, no município de José 

da Penha/RN, a 450 quilômetros de 

distância de Natal, no meio do sertão... 

Passamos três dias lá e visitamos o local 

onde ficava a casa que minha mãe morou 

antes de ir para o preventório. Ela sempre 

conta que foi muito traumático porque 

minha avó foi retirada de casa e colocada 

em cima de um Jeep, cheio de homens 

armados do exército, que disseram a ela 

para esquecer a família porque nunca mais 

iria vê-los... E o deslocamento era muito 

difícil pela distância e pela situação 

econômica de meu avô, assombrando ainda 

mais a família. Nesse interior encontramos 

familiares da minha mãe, a madrinha dela 

e foi muito bom esse reencontro. 

Relembramos essa história não na 

condição de vítimas, mas na forma de 

superação.  

É uma história marcante, porque o 

preconceito existia com toda a família. 

Com meu pai principalmente, que era 

continuamente apontado como o leproso. 

Mangavam de suas marcas no corpo, das 

deformidades, das mãos em garra... Os 

garotos que brincavam comigo falavam 

constantemente nisso e nos criticavam. 

Mas como eu e meu irmão não éramos 

ariscos, mantínhamos a passividade! Uma 

única vez, quando estávamos morando no 

conjunto Nova Vida (entregue pelo 

governo em 1994 às pessoas que moravam 

na colônia) um garoto com quem eu jogava 

na rua se referiu às pessoas do conjunto 

com um vocabulário pesado em relação à 

doença, porque todos as pessoas que iam 

morar no local eram provenientes da 

colônia. Isso me fez perder a paciência 

com esse rapaz... Mas depois voltamos a 

nos entender. 
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O isolamento gerou, não só para 

mim, mas para praticamente todas as 

famílias que vivenciaram esse episódio, 

algum tipo de perda e privação... Social, 

financeira, de laços familiares... A relação 

com meu pai e com a minha avó, que 

passaram pelo isolamento na colônia, ficou 

restrita... Além da influência do estigma 

em torno da doença, tinha a restrição de 

vida porque os doentes eram aprisionados. 

Na época do isolamento não teria 

probabilidade de tratamento em casa, 

primeiro por causa do preconceito, 

segundo em decorrência da política 

sanitária da época e terceiro porque a 

medicação não era eficaz. Mas com a 

evolução tecnológica e desenvolvimento 

de medicamentos, as coisas mudaram... Se 

o tratamento de hoje fosse o mesmo no 

período em que meus familiares estiveram 

internados, nosso relacionamento seria 

diferente... Haveria menos sequelas 

psicológicas e sociais com relação às 

marcas da doença, ao preconceito e 

separação da família. 

Os números têm demonstrado que a 

hanseníase é praticamente eliminada no 

Estado do Rio Grande do Norte, mas não é 

o que acontece em outros lugares do País. 

É uma doença que tem tratamento, cura e é 

passível de eliminação, mas a hanseníase é 

negligenciada pelos departamentos de 

saúde. Ano passado foi criado uma 

campanha, para crianças com idade entre 5 

e 14 anos, que tinha uma cartilha 

compartilhando informações sobre 

hanseníase e verminoses... Dessa forma 

não houve a devida valorização da 

temática hanseníase que até hoje atinge 

várias pessoas no país e se busca sua 

eliminação como problema de saúde 

pública. O MORHAN tem atuado com 

informativos, levando informações à 

população sobre a doença. É necessário um 

trabalho constante para divulgar a 

hanseníase, iniciar o tratamento o mais 

rápido possível para que essa luta seja 

realmente efetiva no combate, inclusive do 

preconceito. 
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COLABORADORA SENHORA VERMELHO 

 

A colaboradora com pseudônimo Senhora Vermelho nasceu em Catolé da Rocha/PB, 

mas se considerava natural de Natal/RN. Tinha 74 anos de idade, era solteira, concluiu o 

segundo grau, era professora aposentada e sua renda familiar correspondia ao valor estimado 

entre um a dois salários mínimos. Teve seu pai internado na Colônia São Francisco de Assis.  

A entrevista ocorreu no dia 27 de junho de 2014 na sala de reunião reservada para a 

coleta dos dados e teve início a partir das 13 horas. A colaboradora ficou satisfeita com 

sugestão do local porque quis aproveitar a oportunidade de, no mesmo dia, resolver assuntos 

pessoais, momentos antes do horário agendado para a entrevista, em local próximo à sala 

sugerida. Espontânea, à vontade para falar, narrou suas lembranças sem hesitar, 

compartilhando experiências vividas no passado. Em alguns momentos sorriu, em outros, 

manteve-se séria e firme nas palavras.  

Conforme a disponibilidade da colaboradora, a conferência da entrevista e assinatura 

da carta de cessão ocorreram no dia 19 de julho de 2014, na praça de alimentação de um 

shopping, em Natal/RN.  

 

“Como desde pequenas fomos criadas com o pessoal do educandário, a família da 

gente passou a ser os internos”. 

 

A gente morava na Paraíba... Eu, 

minha irmã, minha mãe e meu pai, que era 

agricultor. Mas no período de seca o 

governo arranjava trabalho para ele em 

outros locais, por isso que a gente saiu da 

Paraíba e foi morar em Caicó, no Rio 

Grande do Norte. Eu não lembro muita 

coisa desse período... Mas sei que a gente 

morou em Caicó e foi lá que meu pai 

descobriu que estava com a doença, por 

isso foi levado para o hospital-colônia. 

Minha mãe, minha irmã e eu fomos todas 

para o educandário... A gente chegou lá 

criança, com idade entre oito e onze anos... 

Não lembro bem... Mas sei que fomos 

diretos para o educandário e ficamos uns 

dois meses isolados para ver se a gente não 

tinha a doença e poder ter contato com os 

internos. Antigamente era um absurdo, as 

roupas da gente eram descartadas e 

ficávamos com as de lá. Quando a gente 

passou a viver com os outros internos 

minha mãe foi trabalhar fora sem conhecer 

ninguém... Depois de dois meses em 

observação mamãe foi trabalhar no 

Instituto Infantil Varela Santiago. Isso que 

dificultou a nossa comunicação com a 

família porque a gente era de uma família 
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muito humilde e mamãe não sabia ler. A 

gente também não sabia. E papai também 

não. Isso dificultou a comunicação porque 

estávamos em uma cidade estranha e não 

sabíamos nem que ônibus tomar para ir ver 

papai... Sentíamos muito, porque as visitas 

eram raras... Às vezes ocorria no Natal, 

mas a gente ficava separados, distantes e 

não tínhamos contado... E quando a gente 

ia visitar era com todo mundo. E com isso 

ficamos sem comunicação total!   

Como viemos todos de Caicó para 

cá, nossa família da Paraíba não sabia onde 

a gente estava. Quando uma tia minha 

chegou em Caicó, pensando em nos 

encontrar lá, falaram para ela: “olhe, aqui 

morou uma família...” Contaram a ela 

nossa história, dizendo que papai tinha ido 

para o hospital e que a gente tinha vindo 

para Natal, mas não sabiam para qual 

lugar. A procura ocorreu por muito tempo 

e com dificuldade porque tia procurava e 

não encontrava ninguém... Depois da gente 

grande foi que titia nos encontrou. Ainda 

bem que encontrou Candinha viva. 

Candinha é mamãe, entendeu? Eu fui 

acostumada a chamar Candinha...  E foi 

aquela alegria para a gente... E com isso a 

gente ficou se comunicando, conhecemos 

os primos, a irmã e o irmão de Candinha... 

Mas continuamos morando no educandário 

e hoje ainda tem família que eu não 

conheço. Como desde pequenas fomos 

criadas com o pessoal do educandário, a 

família da gente passou a ser os internos. 

Minha irmã que tem o temperamento 

diferente do meu, foi na Paraíba atrás da 

família... Ela foi atrás, eu não!  

Sempre que Candinha estava 

doente ela tinha de ir para o educandário, 

porque a gente ficava cuidando e dando 

assistência... Com isso ela se aproximou de 

lá! Teve uma época que estava faltando 

cozinheira no educandário e mamãe foi 

levada pelo diretor para lá, para trabalhar. 

A gente ficou todas juntas e ela tinha o 

quarto de dela, lá... Foi nesse período que 

papai faleceu... Ele ainda era interno da 

colônia quando enfartou o coração e foi 

enterrado lá mesmo, porque na colônia 

tinha um cemitério para os doentes. Fui 

para o enterro, mas fiquei observando de 

longe porque não podia se aproximar. A 

gente foi crescendo distante do nosso pai 

porque naquele tempo a gente não tinha 

contato com o doente. Eles não iam nos 

visitar no educandário. Era tudo diferente 

da época de agora e eu sempre fico 

pensando que todo mundo tem família, e a 

gente não tem! O isolamento do meu pai 

prejudicou a nossa família porque ficou 

todo mundo separado. Mas como em todo 

canto a gente passa altos e baixos, a gente 

foi crescendo e aproveitando o que deu 

para estudar e aprender! Porque no 

educandário os mais velhos cuidavam dos 

mais novos. Mas quando a gente concluiu 

o primário não podia estudar porque fazia 
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falta o nosso trabalho no educandário e por 

isso passei 17 anos sem estudar. No 

educandário a gente concluiu o primário e 

não podia continuar estudando porque teria 

de ser em uma escola fora, e não podíamos 

sair porque a gente era filho de leproso e 

também porque precisavam dos serviços da 

gente. 

Houve uma época que o diretor 

adoeceu e precisou ir para o Rio de Janeiro 

fazer tratamento, então aproveitamos sua 

ausência para fazer o exame de admissão. 

Eu fiz, passei e contei minha situação para 

a diretora da escola que fui aprovada. Só 

assim consegui concluir o segundo grau, 

que na época chamavam de magistério. 

Mas foi muito difícil a convivência com as 

pessoas de fora, que tinham preconceito 

porque eu era filha de leproso e morava no 

educandário. O pessoal nos visitava no 

educandário, mas não era aquele afago 

aconchegante. Era tudo mundo distante. E 

no meu trabalho eu vivi muito preconceito! 

Ainda morando no educandário eu 

consegui trabalhar fora de lá, porque a 

nova direção nos permitia trabalhara fora. 

Uma das pessoas da diretoria do 

educandário abriu uma escola conseguiu 

um emprego de professora pra mim e para 

minha irmã. Mas nesta escola, eu nunca 

falei que era filha de leproso porque eu 

sabia que não seria bom para mim. Para 

trabalhar nessa escola eu tive de fazer um 

treinamento na escola Doméstica, para 

dizer eu tinha um curso dessa escola! Para 

você o quanto era o preconceito... Se eu 

fosse dizer que vinha do educandário, era 

provável que me mandariam embora para 

não perder os alunos. Lá eu nunca falei que 

eu morava no educandário. Eu tinha 

minhas obrigações no educandário e tinha 

de dar conta do meu trabalho porque eu 

precisava do que ganhava. Fique no 

educandário até ter dinheiro para comprar 

uma casa e, quando compramos, saímos de 

lá nós três: Candinha, eu e minha irmã. Eu 

saí de lá com cinquenta e poucos anos de 

idade.  

Foi essa a minha vida lá... Tudo 

isso porque meu pai foi internado na 

colônia... Eu e minha irmã ficamos 

distantes do nosso pai porque a 

comunicação que a gente tinha com ele era 

só no dia de visita e isso era muito pouco... 

Sem pai para orientar e dar conselhos... 

Sem abraçar... Se ele não tivesse sido 

internado tudo seria diferente porque talvez 

tivéssemos ficados juntos! Mas eu estudei 

e tudo que eu tenho hoje eu agradeço ao 

educandário.  

Se não fosse o internamento seria 

diferente porque a gente sentia falta dele e 

de ter uma família... A gente via que todo 

mundo tinha uma família e eu não podia 

nem me comunicar com meu pai... Mas 

quando meu pai estava perto de receber 

alta, morreu do coração. Agora é tudo 

diferente! A hanseníase é uma doença 
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normal e criança pode ser criada com ele 

doente! Antes era na colônia, a gente teve 

esse impacto todo, e hoje o tratamento é 

feito em casa e tem cura! Mas se demorar a 

tratar ficam aquelas deformidades. 
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COLABORADOR SENHOR AMARELO 

 

O terceiro colaborador a ser entrevistado foi o Senhor Amarelo, natural de João 

Câmara/RN, tinha 66 anos de idade, era casado, trabalhava com artesanato (profissão 

aprendida durante o período que passou no educandário) e sua renda familiar correspondia a 

um salário mínimo. Informou que só teve oportunidade de estudar até o primeiro grau. Seu pai 

fora internado na Colônia São Francisco de Assis.  

Com tempo disponível no dia 27 de junho de 2014, o colaborador optou por conceder 

sua entrevista na sala de reunião reservada para a coleta dos dados. O Senhor Amarelo chegou 

um pouco preocupado ao local da entrevista porque havia se atrasado em decorrência do 

tráfego congestionado. Agitado e ansioso, teve pressa para falar.  Porém, antes do início das 

gravações, foram oferecidos água, café e tempo que ele considerou suficiente para descansar e 

conceder a entrevista, iniciada às 14h30.  

O colaborador optou por realizar a conferência da entrevista em uma livraria 

localizada em região de fácil acesso. A legitimação do texto foi corroborada com a assinatura 

da carta de cessão no dia 9 de julho de 2014. 

 

“A família era a gente que morava lá, no educandário! E vez em quando eu me 

encontro com meus irmãos do internato”. 

 

A gente era em seis: meu pai, 

minha mãe eu e mais três irmãos (uma 

mulher e dois homens)... Morávamos em 

João Câmara/RN e como naquele tempo 

precisava ficar isolado, quando meu pai 

adoeceu com a lepra e teve a enfermidade 

foi imediatamente trazido para a Colônia 

São Francisco de Assis. Eu e meus irmãos, 

como filhos, fomos levados para o 

Educandário Oswaldo Cruz. Eu entrei no 

educandário com aproximadamente oito 

anos de idade e a partir desse tempo não 

tive convivência com meu pai. Não lembro 

de ter ido visitá-lo na colônia, porque a 

gente era criança e não podia. Depois 

fiquei sabendo que ele morreu e eu já tinha 

entre nove e dez anos de idade. Mas a 

gente continuou no educandário porque o 

governo dizia que não poderia deixar a 

gente criança desamparada, sem os 

estudos... Como lá era o único lugar que a 

gente tinha para estudar, para viver e foi 

aonde minha mãe arrumou trabalho, 

continuamos morando lá. 

O educandário tinha um terreno 

muito extenso aonde trabalhávamos e a 

gente zelava por aquela área. A gente 

plantava, tirava leite de vaca... No tempo 
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que morei lá aprendi marcenaria, pintura e 

a ser sapateiro porque a gente que tinha de 

fazer tudo, uns para os outros! Lá também 

foi um local que a gente passou fome 

porque às vezes tinha pouca comida. 

Lembro uma vez que só tinha uma banda 

de pão para jantar e eu fui dormir com 

fome. A vida no educandário tinha esse 

lado que era ruim... Por isso que estamos 

querendo uma indenização, porque fomos 

arrancados da família e lá não éramos bem 

cuidados.  

Eu passei 18 anos no educandário e 

só saí de lá para ir servir à pátria, ao 

exército, quando fiquei morando no 

quartel. Por muitos anos fiquei separado da 

família. Como meu pai ficou isolado, 

acabamos por nos distanciarmos dele. A 

gente foi separado, ficamos sem pai, sem 

mãe e sem ninguém porque a lei dizia que 

era para ficarmos separados. Eu e meus 

irmãos fomos carregados para morar lá, no 

educandário. Minha mãe ficou 

desamparada, trabalhando como lavadeira, 

morando em um quarto que ela alugou fora 

do educandário, indo dormir lá só no dia de 

serviço porque às vezes ela também 

trabalhava lá. Como minha mãe trabalhava 

e morava fora, ela também ficou distante 

dos filhos. Minha irmã só saiu de lá 

quando se casou e meus irmãos fizeram 

como eu fiz: saíram do educandário e 

foram para o exército, servir à pátria. A 

minha mãe continuou trabalhando lá e se 

aposentou como lavadeira. Depois que a 

gente saiu de lá ninguém nunca mais 

morou junto...  

Como fui separado desde criança, 

não tinha entendimento e me acostumei 

com a distância... E cresci sem ter o pai por 

perto e acabei por ser registrado pelo meu 

avô, que ficou como se fosse meu padrasto. 

A família era a gente que morava lá, no 

educandário! E vez em quando eu me 

encontro com meus irmãos do internato. 

Por ser uma doença contagiosa, existia 

uma lei que obrigava a separação para 

evitar a contaminação. Nossos pais tinham 

defeitos no corpo... Por isso que tinha o 

preconceito e a gente não podia sair de 

casa porque o povo falava. Morávamos no 

educandário porque éramos filhos de 

leprosos e antes não tinha cura. A 

medicação era fraca e não curava. As 

pessoas tinham medo de se aproximar da 

gente com medo de pegar a doença. 

Depois, com o desenvolvimento da 

tecnologia, acharam a cura da doença e eu 

acho que foi por isso que fecharam o 

educandário. Eu lembro que o pessoal que 

ia visitar a família na colônia dizia que 

tinha medo da doença e passavam anos 

sem ir lá, para ver o pai ou a mãe. Eu é que 

nunca fui. Mas depois que diziam que não 

pegava mais, não tinha mais medo não. 

Hoje é uma doença comum, tem 

medicação, faz tratamento em casa, junto 

com as crianças. 
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COLABORADOR SENHOR AZUL 

 

Identificado pelo pseudônimo de Senhor Azul, o colaborador em foco era natural de 

São José do Mipibú/RN, concluiu a faculdade de administração, tinha 76 anos de idade, era 

casado, militar aposentado e tinha renda familiar acima de cinco salários mínimos. O membro 

de sua família que esteve internado na Colônia São Francisco de Assis foi o seu pai.  

No dia 27 de junho de 2014 o colaborador compareceu à sala de reunião reservada 

para a coleta dos dados e sua entrevista teve início a partir das 15 horas. A princípio 

emocionado, com os olhos lacrimejando, narrou suas lembranças relacionadas ao tratamento 

asilar de seu pai. À medida que as lembranças se convertiam em palavras as expressões 

faciais mudavam, ora associadas ao medo e angústia de seu passado, ora à firmeza das 

palavras que eram emitidas sem balbuciar. 

A conferência da entrevista e concessão de seu uso, com a assinatura da carta de 

cessão, ocorreu no dia 9 de julho de 2014, em uma livraria da cidade, conforme a 

disponibilidade do colaborador. 

 

“Eu não gostava de ouvir as pessoas dizerem que eu era filho de leproso, embora 

tenha ouvido muitas vezes. Havia esse preconceito, latente”. 

 

No dia 15 de outubro de 1948, dia 

que meu pai foi internado na colônia e eu 

fiquei separado dele, interno no 

Educandário Oswaldo Cruz. A gente teve 

de sair de casa para vir para Natal, no 

camburão, com meu pai na frente e a gente 

atrás... No educandário nós tínhamos 

aquela vida de interno: trabalhávamos 

porque existia uma área extensa para nós 

crianças cuidar e estudávamos... O 

primeiro presente que eu ganhei no 

educandário foi uma lata de carregar água 

para regar horta e plantação de capim para 

animal! Lá havia um senhor moreno, forte, 

ignorante ao extremo que nos tratava como 

se fossemos escravos. Ele exigia muito e 

nós não tínhamos para quem apelar porque 

o diretor do educandário apoiava tudo o 

que ele fazia. Mas não era tudo ruim! Nós, 

crianças, tínhamos o período de 

brincadeira, no final de semana a gente 

jogava bola e vivíamos todos juntos. Era 

uma irmandade! A gente vivia naquele 

ambiente e não tinha como sair de lá. 

Minha família era pobre e minha mãe ficou 

sozinha no interior.  

A primeira visita que fiz ao meu pai 

foi seis meses depois que fui para o 

educandário e para falar com ele eu tinha 

de ficar de costas para o vento. A gente 
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tinha de se cumprimentar de longe e não 

podia apertar a mão, nem abraçar... Fora do 

educandário, o pessoal tinha muito 

preconceito e faziam aquela cena com a 

gente, chamando assim: “os meninos do 

preventório”! E diziam para não se 

misturar com a gente porque éramos do 

preventório e porque meu pai tinha a lepra. 

Mas mesmo assim a gente saía de lá, para 

trabalhar... Saíamos várias crianças juntas 

com a enxada nas costas para trabalhar fora 

do educandário, fazendo cerca e capinando 

na Escola Doméstica a troco de nada! A 

única coisa que a gente se beneficiava, se é 

que é um benefício, é que a comida de lá 

era melhor do que a do educandário e por 

isso a gente era voluntário para ir. E no 

educandário tínhamos até o primeiro grau e 

nesse aspecto eu agradeço muito, porque 

no interior dificilmente a gente estudaria, 

porque não tinha como. Mãe pobre, a gente 

pobre... Eu comecei a estudar em São José 

do Mipibú, o colégio lá ainda hoje existe. 

A pobreza era tão grande que a gente 

estudava à noite porque meu pai não podia 

comprar farda para a gente. Comemoração 

de festa natalina e Papai Noel foram uma 

das coisas que nunca tinha visto no interior 

e vi a primeira vez com dez anos de idade 

no educandário!  Isso é uma das coisas 

boas que nós tínhamos. Nem tudo era ruim. 

O restante era o normal: trabalho, trabalho 

e estudo!  

Aos treze anos, eu terminei o 

primário e graças a uma professora que me 

preparou para o chamado exame de 

admissão ao ginásio, eu passei, fiz o 

ginasial lá e aprendi uma profissão: 

marcenaria. Eu sou marceneiro e esta foi 

minha primeira profissão, mas nunca 

trabalhei porque quando deixei a escola 

industrial, no ano seguinte, ingressei no 

exército. A contra gosto do diretor que me 

deu um cartãozinho para entregar ao 

médico, contando minha história de filho 

de leproso. Como eu tinha vontade de 

servir ao exército eu não entreguei aquele 

papel. Depois o diretor me chamou 

perguntando por que eu não tinha 

entregado o papel e eu falei... Mas como 

fui selecionado para servir ao exército, 

estava sem volta. Esse diretor não queria 

que eu fosse para o exército para ficar 

prestando serviço de graça no educandário 

e também porque eu era filho de doentes 

de hanseníase e isso tinha uma carga muito 

forte! A partir do exército segui minha 

vida, fiz vestibular duas vezes, passei, 

comecei o curso aqui em Natal e terminei 

em Pernambuco.  

Eu tinha vergonha de falar muita 

coisa da minha vida e nunca iria contar a 

todo mundo que meu pai era doente de 

hanseníase. Naquela época o pessoal não 

falava hanseníase, falava lepra. Eu não ia 

falar “meu pai é leproso e está no 

leprosário”! Eu não gostava de ouvir as 



86 
 

pessoas dizerem que eu era filho de 

leproso, embora tenha ouvido muitas 

vezes. Havia esse preconceito, latente. 

Quando eu via pessoas saudáveis fazia 

introspecção e sentia que podia ser 

diferente comigo...  Meu pai passou 

cinco anos internado, minha mãe ficou 

sozinha no interior e por muito tempo 

fiquei sem contato direto com pai, com 

minha família! Não tinha a presença da 

família no dia a dia... Depois de muito 

tempo, quando estava mais liberto, eu ia 

quase todos os domingos na colônia visitá-

lo, porque era o meu pai! E depois que ele 

teve alta voltou para casa, mas nesse 

período eu estava no exército e depois 

casei. Por isso que nunca mais moramos 

juntos. Moramos juntos apenas no início da 

minha infância e por muitos anos vivemos 

sem contato. Se não fosse o isolamento a 

relação familiar seria diferente: pai e mãe 

juntos, todos dormindo na mesma casa, 

sem problemas... “Comendo da minha 

comida, bebendo a mesma bebida, 

respirando o mesmo ar”, como diz a 

música! 

Hoje a hanseníase continua em 

alguns lugares se expandindo, no entanto 

tem cura e o acompanhamento é em casa... 

A pessoa doente não tem mais o problema 

de ficar isolada e distante da família. Toma 

aquela medicação que existe hoje e 

continua em casa! Mas existem aqueles 

casos que têm problemas físicos, que 

atinge as mãos, os pés e dificulta fazer as 

coisas... Fora isso, tá melhor! Porque 

naquela época era dureza... Hoje está bem 

diferente. Se não isola mais já é grande 

coisa! 
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COLABORADORA SENHORA VERDE 

 

A colaboradora identificada por Senhora Verde era procedente da cidade de São Paulo 

do Potengi/RN, possuía o primeiro grau completo, tinha 73 anos de idade, era viúva, 

trabalhava como costureira, ofício aprendido durante sua passagem pelo Educandário 

Oswaldo Cruz. Sua renda familiar possuía valor em torno de um a dois salários mínimos. O 

membro de sua família que esteve internado na Colônia São Francisco de Assis foi o seu pai, 

com o qual nunca mais teve contato após a ida dele para a colônia.  

A Senhora Verde optou por conceder sua entrevista na sala de reunião reservada para a 

coleta dos dados,e, às 16 horas do dia 27 de junho de 2014, ocorreu o início das gravações. 

Espontânea e aparentemente à vontade para falar, a colaboradora converteu suas lembranças 

em palavras, narrando sua história influenciada pelo tratamento asilar de seu pai. As palavras 

transbordaram em um relato comovente, acompanhado de lágrimas, mas também de risos. 

Com muito medo do vivenciado no passado, a colaboradora também relatou felicidade e 

gratidão pelo aprendizado e por ter se casado e tido filhos, construindo uma nova família. 

A conferência da entrevista e assinatura da carta de cessão ocorreram em um shopping 

da cidade no Natal/RN, no dia 19 de julho de 2014.  

 

“Nem documento do meu pai eu tenho! Fiquei com nada dele, como se ele não 

tivesse existido”. 

 

Somos seis irmãos e no dia que 

meu pai foi levado para o Hospital Colônia 

São Francisco de Assis eu e mais três 

irmãs viemos junto com ele, mas nós, as 

filhas, fomos para o Educandário Oswaldo 

Cruz. Aquele foi um dia muito difícil 

porque fomos tirados à força de casa e não 

estávamos esperando por isso. Eles 

falavam que a gente ia para Natal fazer uns 

exames e saímos muito tristes, porque 

sabíamos que ia ficar longe de casa sem 

saber se ia voltar ou não. Eu entrei no 

educandário com seis anos de idade e saí 

de lá aos dezesseis.  

Fiquei distante do meu pai que 

tinha a doença e também da minha mãe, 

que ficou morando sozinha no interior e 

tinha dificuldade de vir nos visitar. Por 

causa da doença do meu pai, a família 

ficou toda separada, eu fiquei sem pai, sem 

mãe e distante de alguns irmãos... Eu sabia 

que não podia me aproximar do meu pai. 

Apenas depois de completar 15 anos é que 

eu poderia ir visitá-lo, mas não cheguei a 

fazer isso porque ele morreu antes. 
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Da vida no educandário eu 

agradeço muita coisa que passei por lá, a 

oportunidade de estudos que tive. Minha 

mãe morava no interior e trabalhava 

capinando, plantando, colhendo... E eu 

sabia que no interior não tinha muita coisa 

a ganhar. No educandário tinham as 

obrigações que todo mundo tem e a gente 

se considerava de casa. Como eu aprendi a 

costurar, ficava na sala de costura e já 

ajudava às outras costurando uma roupa, 

pregando um botão... As freiras do 

educandário tinham contato com o pessoal 

de fora e arrumavam coisas para a gente 

fazer, como pintura e bordado. Por isso a 

gente aprendia muita coisa. Eu, pelo 

menos, aprendi um pouco de cada. Eu era 

interessada porque eu sabia que não ia ter 

outra escolha e que só sairia de lá quando 

eu casasse. 

Noivei com uma pessoa que era de 

lá, interno como eu... Eu tinha tanto medo 

de sair de lá que passei seis anos noiva 

para poder me casar, ir morar fora do 

educandário. Sentia muito medo das coisas 

do mundo, medo do que o povo podia falar 

da gente porque era filho de leproso. O 

pessoal da direção do educandário nos 

dizia que as pessoas de fora não gostavam 

da gente porque éramos filhos de leprosos. 

Ouvíamos falar que os rapazes lá de fora 

não iam querer casar com a gente porque 

éramos filhos de pai ou mãe com lepra. 

Diziam que eles iam querer nos prejudicar 

e a gente tinha muito medo dessas coisas! 

Mas graças à Deus hoje eu sou muito feliz 

por ter me casado e tido meus filhos. Muita 

gente não sabia que éramos filhos de 

leprosos, porque a gente não saía de casa, 

não tinha contato com ninguém de fora e 

por isso não sentia muito conforto em falar 

essas coisas com o pessoal de fora. Mas 

tinha medo de sair de lá e ter de passar 

pelas coisas que ouvia falar... 

Uma coisa que eu nunca entendi é 

que quando minha irmã mais nova, com 

seis meses de idade, adoeceu, ela foi 

levada para se tratar no hospital e nunca 

mais ela voltou! Naquela época eu tinha 

dez anos e via quando outros meninos 

saiam do educandário para ir se tratar e, 

depois, voltar. E ela não voltou. Os outros 

voltaram, ou vivo, ou morto. Morto 

também voltava e a gente era quem se 

interessava de fazer a mortalha e o 

caixão... Mas minha irmã nunca voltou... 

Nem viva e nem morta. A gente procurou 

saber, mas ela não estava mais no hospital. 

Eu nunca entendi essa história porque 

todos tinham uma volta. Não sei se era 

porque eu era muito pequena e não 

queriam que eu participasse... Mas tinham 

outros lá que a gente via, os corpinhos 

mortos que chegavam... Mas dela eu nunca 

soube... 

Isso foi mais uma perda, porque a 

gente tinha receio em falar que era filho de 

leproso. A palavra “lepra” é muito pesada, 
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fazia parte da nossa vida porque separou a 

família toda. Naquele tempo a gente não 

chamava de hanseníase, era lepra e era 

muito pesado. Por causa da doença houve 

alteração no meu vínculo com o do meu 

pai, porque a gente não tinha nenhuma 

comunicação. Eu era pequena, não tinha 

vontade própria. A minha mãe, às vezes, ia 

fazer uma visita lá e pedia a direção para 

me levar, mas eles não deixavam porque 

era proibido. Por isso cresci como se não 

tivesse pai. 

Se não fosse o internamento seria 

tudo diferente, porque meu pai era uma 

pessoa muito boa, muito carinhosa, e como 

ele ficou isolado a gente sentia falta desse 

apego. Não tinha esse vínculo com 

ninguém. No educandário até tinham 

algumas pessoas mais próximas que 

ficaram sendo a família. Depois que saí do 

educandário eu procurei documentos do 

meu pai, mas nunca encontrei. Eu soube 

que tinha uma secretaria na colônia São 

Francisco de Assis que pegou fogo, então 

nem documento do meu pai eu tenho! 

Fiquei com nada dele, como se ele não 

tivesse existido! 

Foi tudo muito difícil! A lepra no 

passado causava muito medo. Hoje em dia 

a hanseníase não causa tanto medo por 

causa da facilidade de iniciar o tratamento, 

que é realizado em casa. Por isso o pessoal 

não tem tanto esse medo que eu tive. Hoje, 

a pessoa que tem hanseníase já pode provar 

cedo que está com a doença e fazer sua 

medicação em casa. Muitas pessoas 

terminam o tratamento e você não sabe 

nem que tiveram a doença. Mas 

antigamente, quem estava na colônia ficou 

distante da família, e eu tinha medo porque 

via aquele pessoal faltando orelha, faltando 

dedo... Mas eu também tinha pena 

daquelas pessoas que estavam naquela 

situação. Além de tudo isso eu ainda tive 

de ficar distante da família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

COLABORADOR SENHOR VIOLETA 

 

Identificado pelo pseudônimo de Senhor Violeta, o sexto colaborador entrevistado 

procedia da cidade de Macaíba/RN, tinha 64 anos de idade e era casado. Trabalhou muito 

tempo como mecânico, mas deixou de exercer a profissão em decorrência de problemas na 

visão adquiridos como sequela de acidente vascular encefálico. Sua renda familiar era de um 

salário mínimo. O Senhor Violeta havia sido criado com seus avós até sua ida para o 

Educandário Oswaldo Cruz, quando sua avó materna foi internada na Colônia São Francisco 

de Assis.  

Durante a pré-entrevista o colaborador foi questionado com relação ao local de 

preferência para ser entrevistado, sugerindo-se a sala reunião, a qual foi escolhida pelo Senhor 

Violeta que concedeu sua entrevista no dia 27 de junho de 2014. A gravação teve início a 

partir das 17 horas. Com palavras firmes, sem hesitar, o colaborador compartilhou suas 

lembranças, narrando sua história marcada pela separação. Não houve riso, nem choro. 

Aparentemente, predominou a concentração para se manter emocionalmente estável ao 

lembrar e narrar as vivências do passado. 

A conferência da entrevista ocorreu no dia 11 de julho de 2014 na residência do 

colaborador, conforme sua disponibilidade. 

 

“Por onde a gente ia o povo ficava olhando para a gente, dizendo as coisas, que 

era filho de leproso... Ficavam cochichando um com o outro e por isso que a agente não 

saía”. 

 

Quando minha avó veio para a 

colônia eu tinha cinco anos de idade e 

fiquei com meu avô em Macaíba, mas 

voltaram para me pegar um mês depois que 

ela saiu de casa. Como eu morava com ela, 

quando ela veio eu tinha de vir também e 

fiquei internado no Educandário. Porque 

quem tinha a doença tinha de se internar e 

as crianças eram separadas, porque tinham 

de morar distante de quem tinha a lepra.  

A minha vida ficou muito ruim 

depois que minha avó foi levada para a 

colônia! No educandário a pessoa não 

tinha direito a fazer nada que era castigado. 

A gente não podia nem sair de lá e 

conversar que o pessoal na rua olhava com 

cara feia. Por onde a gente ia o povo ficava 

olhando para a gente, dizendo as coisas, 

que era filho de leproso... Ficavam 

cochichando um com o outro e por isso 

que a agente não saía. Tinha de viver no 



91 
 

educandário porque fora de lá não nos 

aceitavam. A gente era excluído e tinha 

muita dificuldade para conseguir estudar 

quando concluía o primário, porque no 

educandário só tinha até o primário e 

depois dessa série só estudava se fosse fora 

de lá! Era difícil a gente sair porque as 

pessoas tinham muito preconceito e a gente 

não gostava de sair.  

No educandário tinha tudo: igreja, 

escola, plantação, criação de animais... 

Não era preciso a gente sair de lá para 

resolver outra coisa. E não deixavam a 

gente sair porque diziam que o povo de 

fora não gostava da gente. E não gostavam 

mesmo, não! A gente não podia viver com 

as pessoas de fora porque elas tinham 

medo da lepra. Eu não tinha a doença, mas 

minha avó tinha. Na adolescência, eu fugia 

do educandário para jogar bola com o 

pessoal de fora. No começo ninguém sabia 

que eu era do educandário, mas depois que 

ficaram sabendo não queriam mais que eu 

jogasse e fui logo excluído do time. Mas, 

com um tempo, eles me aceitaram de 

volta... 

A vida no educandário não era 

muito boa e a comida de lá era fraca 

demais. Às vezes era uma banda de pão 

para ir dormir e não tinha outra coisa... 

Além de tudo, a gente era distante de todo 

mundo. No começo senti muita falta da 

minha avó, porque eu gostava dela. Eu não 

tinha preconceito com ela, mas eu não 

podia ir lá porque não deixavam criança 

entrar. Quando eu era criança não podia ir 

lá onde ela estava, para fazer uma visita. 

Eu queria ir visitar, tinha saudade, gostava 

da minha avó, mas não podia... 

Por isso que o vínculo da gente 

alterou e a família ficou toda distante. 

Minha avó na colônia e meu avô em 

Macaíba... Naquela época era tudo distante 

e o transporte não era fácil aqui em Natal... 

E ele, meu avô, gostava muito de beber 

cachaça, o que distanciava e dificultava 

ainda mais! Eu sentia falta dos meus avós, 

das coisas que eles me ensinavam... Eram 

como se fossem meus pais! No 

educandário eu era preso e não tinha como 

ir falar com eles... Se a minha avó não 

tivesse sido internada era diferente porque 

ia ter a família com todo mundo junto!   

Mas no educandário tinha seu lado 

bom. Era todo mundo amigo e até hoje 

somos amigos. Ficou sendo a nossa nova 

família. Era o que tinha de bom, lá! A 

gente sofreu muito... A comida não era 

boa, tinha muito castigo! A gente era 

maltratado. Tinha de limpar o terreno e se 

não limpasse ficava de castigo ajoelhado 

no milho... Era ruim! Por isso que quis sair 

logo de lá! Eles não queriam deixar, mas 

quando eu completei dezesseis anos eu fui 

embora e fiquei trabalhando como 

mecânico. Às vezes também jogava bola 

para arrumar um trocado. Com pouco 

tempo que saí, minha avó faleceu e não 
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teve como a gente voltar ao convívio que 

era antes de ela ir para a colônia. 

Hoje a hanseníase é melhor do que 

a lepra, não é?! A pessoa faz tratamento 

em casa e fica bom... Mas até hoje ainda 

existe preconceito! Às vezes eu vejo no 

ônibus aquelas pessoas com as mãos com 

defeito e a gente vê que é hanseníase e é 

feio, mesmo! Antigamente existia muito 

preconceito, hoje não é tanto porque não 

pega mais depois que trata! 
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COLABORADOR SENHOR LARANJA 

 

O colaborador Senhor Laranja nasceu na cidade de Macau/RN, tinha 58 anos de idade, 

era divorciado, possuía o segundo grau completo, trabalhava na construção civil como pintor 

e tinha renda familiar de um a dois salários mínimos. O Senhor Laranja teve seu pai internado 

na Colônia São Francisco de Assis.  

O colaborador em foco optou por conceder sua entrevista no dia 27 de junho de 2014, 

na sala reunião reservada para a coleta de dados. A gravação teve início a partir das 17 horas e 

30 minutos. Como forma de desabafo, conforme o mesmo afirmou, o Senhor Laranja narrou 

sua história expressando sentimento ora de tristeza, ora de raiva, ao recordar os 

acontecimentos vivenciados no passado influenciados pela doença que gerou marcas físicas 

em seu pai e marcas sentimentais na memória e vida do Senhor Laranja. 

O referido colaborador optou por fazer a conferência da entrevista em sua residência, 

que ocorreu no dia 14 de julho de 2014. 

 

“Depois do internamento eu fiquei muito distante do meu pai e da minha mãe. 

Até hoje ainda exista essa separação! As outras filhas dela, de outro casamento, não me 

têm como irmão”. 

 

A hanseníase gerou a separação da 

minha família. Meu pai, minha mãe e meus 

irmãos... Quando meu pai soube que estava 

doente foi direto para a colônia São 

Francisco de Assis e a gente fiou lá, em 

Macau. Com um ano, mais ou menos, eu e 

meu irmão viemos para cá, para o 

educandário, e minha mãe ficou em 

Macau. A gente só tinha direito de ver os 

pais na colônia de ano em ano e tinha que 

ser em cima de um caminhão e eles no 

chão. A gente não podia nem pegar na 

mão, chegar perto para dar um abraço... 

Era só olhando de longe. Mas eu nunca 

tive preconceito porque era meu pai.  

Depois que cresci, frequentava a 

colônia para conversar com ele... Bebia 

água lá e tudo mais! Eu não tinha 

preconceito, mas o pessoal tinha comigo. 

As pessoas de fora do educandário queriam 

saber o porquê da gente morar lá. E quando 

a gente começava a conversar, eles 

falavam que éramos filhos de leprosos e 

com isso se distanciavam da gente. Eles 

ficavam discriminando a gente por isso eu 

sentia muito, ficava triste. Muitas vezes 

eles não queriam que a gente ficasse perto 

e não nos deixavam jogar bola com eles. 

No colégio tinha um menino com o qual eu 

estudava e que era proibido pelo irmão 
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mais velho de falar comigo. A gente 

estudava na mesma sala e ele não falava 

comigo porque eu era filho de leproso! 

Quando eu fui fazer o ginásio era pior, 

porque na escola aonde fui estudar tinha 

muita gente bem de vida! Tinha o 

estagiário do Banco do Brasil, do 

Bradesco... E na hora de fazer trabalho em 

dupla ninguém queria fazer comigo.  

No educandário a gente sofria 

muito porque éramos obrigados a ficar lá 

até os dezoito anos de idade... Lá era um 

terreno grande, tinha muito gado, plantas... 

A gente cuidava da plantação e dos 

animais, mas se a gente tirasse um coco 

sem avisar éramos mandados embora para 

outro lugar pior do que lá. Teve um diretor 

da Bélgica que era muito ruim. Ao meio-

dia em ponto ele colocava a gente para dar 

voltas na calçada de joelhos. Lá foi bom 

porque eu estudei e aprendi o que meus 

irmãos que ficaram com minha mãe não 

aprenderam. Mas lá era muito ruim, tinham 

muitos castigos! Se tocasse a campainha 

para almoçar e se você se atrasasse, ficava 

sem comida. Eu vi gente apanhar nas mãos 

até o sangue escorrer. Tinham uns quartos 

pequenos que a gente não podia nem ficar 

em pé e passava o dia todinho ajoelhado de 

castigo. Nossos castigos eram piores do 

que em um presídio, hoje em dia. E só 

comia se tivesse com o chinelo no pé! 

Passei muita fome lá por não estar com o 

chinelo... Eu tomava água de coco que 

pegava do coqueiro para não ficar com 

fome. É muito triste esse passado. 

Eu saí de lá a pé aos 19 anos de 

idade, só com uma mala na mão... Todo 

mundo me olhando na rua. Quando eu saí 

fui trabalhar fazendo o que eu sabia, que 

era pintar parede. Também ajudei meu 

irmão em um posto de gasolina e quando 

ele foi trabalhar de pedreiro eu fui com ele 

porque não podia ficar parado. O meu 

primeiro emprego de verdade foi em 1977, 

quando trabalhei em um laboratório 

pegando restos de resíduos para a produção 

de máquina. Fiquei seis meses e sai de lá.   

Todo mundo sabia que morei no 

educandário e as pessoas tinham 

preconceito.  No começo surgiam algumas 

perguntas... Era difícil me aceitar no 

trabalho de imediato. Ninguém aceitava a 

gente. As únicas pessoas que não tinham 

preconceito com a gente eram os filhos do 

tenente que era nosso vizinho. Ele sabia de 

tudo e não tinha preconceito de jeito 

nenhum! Os dois irmãos desse tenente 

casaram com duas meninas que moravam 

no educandário.  

Depois do internamento eu fiquei 

muito distante do meu pai e da minha mãe. 

Meu pai morreu quando eu morava no 

educandário e foi sempre assim, distante 

por causa do isolamento. Quando vim de 

Macau para cá eu tinha quatro anos de 

idade e só voltei a ver minha mãe oito anos 

depois, quando ela foi onde eu estava. Nós 
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nos distanciamos muito. Até hoje ainda 

exista essa separação! As outras filhas 

dela, de outro casamento, não me têm 

como irmão. As filhas delas, que são 

minhas sobrinhas, não me têm como tio. 

Elas mesmas falam que eu não sou tio 

delas. Eu nem converso com elas porque 

elas têm essas besteiras. Tudo isso porque 

fui morar no educandário... 

Mas a hanseníase hoje é diferente 

da de antigamente, não é?! Hoje tem 

remédio e tratamento...  Antigamente isso 

não existia. Antigamente, quando a pessoa 

tinha era a doença mais feia do mundo, 

tinha de isolar e separar pai de filho. Hoje 

não, é bom porque trata em casa e ninguém 

discrimina. 
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COLABORADORA SENHORA MARROM 

 

Identificada pelo pseudônimo de Senhora Marrom, a oitava colaboradora entrevistada 

era procedente da cidade de Fortaleza/CE, tinha 58 anos de idade, era divorciada, possuía o 

primeiro grau completo e trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Sua renda familiar era 

de um a dois salários mínimos. O pai e mãe da colaboradora em foco foram atingidos pela 

lepra e trazidos do Ceará para a Colônia São Francisco de Assis no Rio Grande do Norte.  

Durante a pré-entrevista a colaboradora informou que preferia ser entrevistada em sua 

residência, no período da tarde. Assim, a realização da entrevista ocorreu no lugar agendado, 

na data de 1º de julho de 2014. A gravação teve início a partir das 14 horas e 30 minutos. 

Simpática e comunicativa, a Senhora Marrom não apresentou dificuldades em conceder a 

entrevista, narrando suas memórias relacionadas à separação dos pais, que ocorreu desde o 

seu nascimento.  

A colaboradora optou por realizar conferência da entrevista em sua residência, no dia 

22 de julho de 2014. Após leitura do material, concedeu sua autorização para uso com a 

assinatura da carta de cessão.  

 

“Eu não conheci minha mãe porque ela faleceu, cometeu suicídio quando morava 

na colônia e até então eu não tinha tido a oportunidade vê-la”. 

 

Quando meu pai adoeceu de lepra 

ele ficou com as mãos aleijadas. Ele não 

tinha nada na pele, só a deficiência nas 

mãos e nos pés. Minha mãe também teve a 

doença e por isso eles dois vieram de 

Fortaleza para a Colônia São Francisco de 

Assis. La eles moravam juntos e minha 

mãe engravidou novamente do meu irmão, 

que recém-nascido foi levado para o 

Educandário Oswaldo Cruz. Eu também 

morava em Fortaleza, Ceará, e vim para 

Natal com oito anos de idade morar no 

educandário para cuidar do meu irmão e 

saí de lá aos 19 anos. Só saí de lá porque 

casei. Depois que saí, de vez em quando 

voltava lá para rever meus colegas porque 

eles foram por muito tempo a minha 

família.   

No dia que vim para Natal, passei a 

primeira noite na colônia e no dia seguinte 

fui para o educandário. Para mim, o 

educandário era a minha casa. No meu 

tempo a direção era outra e não tinha mais 

aquelas coisas que a gente ouvia falar, 

como a palmatória e os castigos. Como 

acontece em toda casa, lá a gente também 

tinha as obrigações como cuidar da casa, 

das crianças menores... Mas éramos 
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proibidas de sair de lá, não podia ir para 

festas nem para praia. A gente só podia 

ficar no educandário e éramos excluídos da 

vida fora dele... Apesar disso, tinha a 

alimentação e estudava.  

Que eu lembre, nunca percebi 

preconceito comigo, porque eram meus 

pais que tinham a doença e eu sou sadia. 

Além disso, eu só tinha contato com o 

pessoal do educandário... E eles eram 

como eu! Mas foi ruim porque fiquei 

distante da minha família. Eu não conheci 

minha mãe porque ela faleceu, cometeu 

suicídio quando morava na colônia e até 

então eu não tinha tido a oportunidade vê-

la. Meu pai era muito bom para mim, mas 

eu tive de ser separada dele e não fui criada 

por ele. No tempo que eu morava no 

educandário, não podia ir ver e abraçar 

meus pais porque eu era criança e não me 

deixavam ir.  

A primeira vez que fui à colônia foi 

no dia de entregar meu convite de 

casamento ao meu pai. No dia do meu 

casamento também fui até a colônia, para 

dar um abraço nele porque ele não podia ir 

para a cerimônia. Eu passei quase 19 anos 

sem me relacionar com minha família, 

depois do meu casamento eu saí do 

educandário e retomei o contato... A partir 

desse momento, frequentemente visitava 

meu pai na colônia e passava a tarde com 

ele! Quando eu tive minhas filhas tentei 

aproximá-las do meu pai para unir a 

família. Mas nunca tive contato com minha 

mãe e sentia falta dela... Falta de ter uma 

mãe por perto...  Ao mesmo tempo eu era 

acostumada porque nunca fui criada por 

ela. Desde que nasci fui morar em uma 

casa na cidade de Fortaleza que funcionava 

como o Oswaldo Cruz. Depois, não me 

lembro o porquê, eles foram transferidos 

para cá e eu também vim. Desde quando 

morava em Fortaleza eu não tinha contato 

com meus pais e só me aproximei dele 

depois que casei. Mas ele ficava distante, 

não queria se aproximar... Eles mesmos 

tinham preconceito e eu acho que ele tinha 

medo de passar a doença... Depois que 

minha mãe morreu meu pai se casou 

novamente com outra interna, mas eles não 

tiveram filhos. Antes dele falecer eu passei 

a noite com ele no Hospital Walfredo 

Gurgel, porque ele estava com problema 

no coração.  

Hoje não é mais como era antes. 

Naquele tempo o povo chamava de lepra, 

hoje chamam hanseníase. Hoje, quando 

tem a doença que faz o tratamento tem 

cura, não é? Não precisa separar a 

família... Naquele tempo não existia isso e 

era preciso separar os filhos dos pais.  
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COLABORADORA SENHORA ROSA 

 

A colaboradora identificada por Senhora Rosa era procedente da cidade de 

Mossoró/RN, tinha 65 anos de idade, era divorciada, possuía pós-graduação em 

psicopedagogia, era professora aposentada, com renda familiar de valor acima de cinco 

salários mínimos. O membro de sua família que esteve internado na Colônia São Francisco de 

Assis foi o seu pai. Mas a mãe da entrevistada em foco, que não tinha a doença, optou por 

morar com o esposo na colônia.  

A Senhora Rosa escolheu a sala de sua casa para a entrevista, que ocorreu no dia 07 de 

julho de 2014 e teve início às 14 horas e 30 minutos. Alegre e espontânea para falar, a 

colaboradora narrou sua história, que teve como prelúdio sua separação dos pais em 

decorrência do isolamento do seu pai na colônia. Ao converter suas lembranças em palavras, a 

Senhora Rosa mudou sua face de acordo com momento da história narrada, que evocou choro 

e também risos. 

Após a textualização da narrativa gravada, o material escrito foi enviado para o e-mail 

da colaboradora. Conferida a entrevista, ocorreu a assinatura da carta de cessão no dia 25 de 

julho de 2014, na residência da Senhora Rosa.  

 

“Existia tanta discriminação e preconceito com a gente que no dia em que o 

diretor anunciou o nome dos primeiros lugares falou para o pessoal ter cuidado, porque 

éramos filhas de leprosos”. 

 

Eu cheguei no Educandário com 

três anos de idade em 1º de maio de 1952. 

Nesse dia nos trouxeram de Mossoró: eu, 

minha irmã, e meu pai, que foi para a 

Colônia São Francisco de Assis. Na época 

a gente não entendia por que éramos 

trazidos para cá. Ainda me lembro como se 

fosse hoje, pegaram a gente, colocaram em 

cima de um caminhão e fomos 

transportados assim, de Mossoró para 

Natal. Essa foi uma experiência muito 

difícil porque eu fiquei morando no 

educandário até os 22 anos, quando casei. 

No educandário, a gente só podia estudar 

até o quarto ano e não podia estudar fora 

porque éramos tidos como o próprio 

doente e as pessoas de fora tinham medo 

da gente. Quando a gente concluía o quarto 

ano, nós mesmos ensinávamos os alunos 

mais novos a ler e a escrever. Lá, no 

educandário, era assim: as meninas 

ficavam lá até os 18 anos e se quisesse 

continuar morando lá tinha de pagar com 

serviço. E os meninos, quando 
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completavam 18 anos de idade, ou eram 

banidos de lá para fora ou iam servir ao 

exército. Essa foi uma vida muito difícil, 

de muita discriminação e, por isso, a gente 

não tinha conhecimento do mundo lá fora. 

Vivíamos reclusas e excluídas! Quando 

começamos a estudar fora não podíamos ir 

de ônibus porque as pessoas tinham medo 

da gente e só andávamos a pé. Muitos dos 

meus irmãos de criação não tiveram a 

oportunidade de prosseguir estudando e eu 

fui uma das que conseguiu estudar. No 

educandário havia um índice muito grande 

de suicídio. Minha irmã foi uma que 

cometeu suicídio, mas foi depois que ela se 

casou.  

Para continuar morando no 

educandário após dos 18 anos, eu ficava 

prestando serviço, ensinando, costurando... 

No início tinham umas freiras que 

cuidavam da gente, mas elas nos 

maltratavam muito com castigos e também 

passávamos fome. Mas depois, não lembro 

o porquê, não tinham mais as freiras e os 

mais velhos passaram a tomar conta dos 

mais novos. Esporadicamente éramos 

levados para ir visitar os pais que residiam 

na colônia, e, quando a gente ia, ficava em 

cima do caminhão que nos levava e eles 

ficavam distantes, embaixo.  

No começo, minha mãe ficou em 

Mossoró, mas com um tempo ela veio em 

busca do meu pai e foi morar no leprosário 

com ele, que estava se preparando para se 

casar com outra interna da colônia, porque 

fazia muito tempo que meu pai e minha 

mãe não se viam. Mas quando ela veio, 

assinou um termo de responsabilidade para 

morar na colônia (porque ela não era 

doente) e ficou com meu pai.  

Quando completei 18 anos fiz um 

concurso para fazer o ginásio e passei em 

primeiro lugar e minha irmã passou em 

segundo lugar. Mas existia tanta 

discriminação e preconceito com a gente 

que no dia em que o diretor anunciou o 

nome dos primeiros lugares falou para o 

pessoal ter cuidado, porque éramos filhas 

de leprosos! Ficamos muito felizes, mas 

depois desse anúncio o brilho foi perdido... 

O internamento influenciou muito 

no nosso vínculo... Tanto com o pai, como 

com a mãe, porque ficamos mais distantes, 

separados, sem contato. A forma da 

separação foi muito brusca e não tínhamos 

direto de nos vermos... Depois que 

completei 15 anos me autorizaram a ir na 

colônia e comecei a fazer visitas que 

ocorriam comigo de um lado do portão e 

meu pai dentro do leprosário. Quando saia 

da colônia e chegava em casa era 

necessário fazer exames para ver se tinha 

contraído alguma coisa da doença. Na 

época que fui internada no educandário, lá 

tinha em média 2.800 pessoas e essa rotina 

era a mesma para todos os outros. A 

experiência do distanciamento dos meus 

pais foi muito ruim e por isso fiquei sem 
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sobrenome do meu pai e da minha mãe. 

Meu nome são três nomes próprios e não 

tem o nome deles. A gente não sabia o que 

era família, não tinha esse vínculo que 

tenho hoje com meus filhos. Quando eu me 

casei procurei manter mais contato com 

meus pais e sempre ia visitá-lo na colônia. 

Ele vinha na minha casa, eu ia lá... As 

pessoas da rua ficavam falando, mas era o 

meu pai e eu queria recuperar o tempo 

perdido. Apesar disso, meu contato com 

minha mãe foi curto porque eu me casei 

em 1971 e em 1972 ela faleceu. Tudo isso 

foi muito difícil...  

Ainda bem que hoje a hanseníase é 

diferente da lepra. Porque o pessoal tinha 

medo até da gente que era filho de leproso. 

Tinha a lenda da mulher da orelha grande 

que matava criança para comer o fígado 

porque diziam que fígado de criança 

sarava!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje tem tratamento e, se naquela 

época tivesse, a gente não teria se separado 

e não teria de dividir ele para um canto e 

agente para outro, sem se conhecer... 

Antigamente era lepra, um nome que 

assustava.  

Hoje é hanseníase, porque foi um 

homem chamado Hansen que descobriu o 

bacilo, e com isso ficou bacilo de Hansen, 

não é?! Com essa descoberta veio o 

tratamento com remédio e as pessoas ficam 

em casa.  

Mas graças a Deus, estudei, tive 

condições de crias meus filhos, que estão 

comigo. Eu só consegui fazer a graduação 

depois que casei, mas muitos dos meus 

irmãos internos não estudaram.
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COLABORADOR SENHOR BRANCO 

 

O Senhor Branco, décimo colaborador entrevistado, procedia da cidade de Pau dos 

Ferros/RN, tinha 66 anos de idade, era casado, possuía o primeiro grau completo, era vigilante 

aposentado e tinha renda familiar de um a dois salários mínimos. Ainda muito jovem, na 

infância, separou-se da família porque seu pai e dois irmãos foram acometidos pela lepra e 

internados na Colônia São Francisco de Assis.  

Na oportunidade da pré-entrevista questionou-se o colaborador com relação ao local 

de preferência para ser entrevistado e ele optou por sua residência. A entrevista foi concedida 

no dia 09 de julho de 2014 e a gravação teve início a partir das 15 horas. Com muita emoção, 

o colaborador narrou sua experiência de vida influenciada pelo tratamento asilar da sua mãe. 

O resultado foi um relato comovente, coberto por angústia e lágrimas, mas também 

demonstrou superação em tudo o que vivenciou. 

O reconhecimento do texto final e sua autorização para uso mediante a assinatura da 

carta de cessão ocorreram na residência do senhor Branco em 21 de julho de 2014. 

 

“Quando eu fui para a escola me isolaram em um canto da sala de aula e fiquei 

separado dos que tinham saúde... Eu era excluído na sala de aula e sempre me 

criticavam”. 

 

No ano de 1956 a minha mãe e meu 

irmão vieram para a Colônia São Francisco 

de Assis em cima de um caminhão, 

carregados como um animal. Ela adoeceu e 

nós ficamos no interior, morando com 

nossos avós paternos na cidade de Pau dos 

Ferros, com muita dificuldade e 

discriminação. Com três anos da retirada 

de minha mãe descobriram que outro 

irmão meu também estava doente e ele 

teve de ir para a colônia... Éramos seis 

irmãos... Dois adoeceram de lepra, foram 

para a colônia, e ficamos os outros quatro. 

Tudo isso me marcou profundamente... As 

pessoas tinham preconceito porque minha 

mãe e meus irmãos tinham a doença. 

Quando eu fui para a escola me isolaram 

em um canto da sala de aula e fiquei 

separado dos que tinham saúde... Eu era 

excluído na sala de aula e sempre me 

criticavam dizendo que eu era o filho da 

doente que tinha as orelhas grandes, o filho 

da leprosa... Essa situação me deixava 

bastante triste. A discriminação sempre 

existiu, mas o tempo passou e se 

encarregou de conformar a gente.  

Eu tinha oito anos de idade quando 

minha mãe foi retirada de casa e só aos 15 



102 
 

anos eu fiz minha primeira visita a ela. 

Quando cheguei para vê-la, falaram que eu 

não podia porque tinha saúde, mas eu 

insisti porque era a minha mãe e fazia 

muito tempo que a gente não se via... 

Agendaram um dia e me levaram para um 

salão que era separado por um vidro. Eu 

fique de um lado e minha mãe com meus 

irmãos do outro. Mas eu falei com um 

conhecido e ele me disse para arrodear 

para o outro lado e fui falar com ela na 

casa onde morava dentro da colônia. Nesse 

momento foi choro, alegria, abraço... 

Achei-a muito doente, debilitada, com a 

face inchada... As mãos e os dedos dos pés 

atrofiados... Fiquei triste, mas feliz porque 

passei dois dias na casa dela e até dormi na 

cama, ao lado dela. Ela até falou “meu 

filho, não pode dormir aqui não, para você 

não pegar a doença”. Mas o que eu queria 

era ficar com minha mãe! Depois da visita, 

voltei para Pau dos Ferros e com dois 

meses ela faleceu no leprosário. A nossa 

convivência foi pouca... A gente foi 

separado e eu sentia falta da minha mãe... 

Com pouco tempo, no mesmo ano, minha 

avó também faleceu e nós ficamos 

abandonados... Ficamos com outros 

familiares... Tios... Mas não era nada 

confortável! Em todo canto o pessoal tinha 

preconceito: na escola, na rua por onde eu 

passava... Eu sempre era criticado porque a 

minha mãe tinha lepra. E falavam que a 

gente também tinha a doença e nos 

isolavam em todos os cantos que a gente 

passava. Não queriam se aproximar. Anos 

mais tarde foi uma equipe médica para Pau 

dos Ferros fazer uns exames para saber se 

eu também tinha a doença. Fiquei muito 

preocupado com medo de ir embora, mas 

graças a Deus foi comprovado que eu era 

sadio. 

Quando eu vim de Pau dos Ferros 

para cá, servir ao exército, morei uns 

tempos com um senhor, irmão de uma 

pessoa que também morava na colônia. 

Quando a esposa desse senhor morreu eu 

fui morar na casa do meu irmão. Mas 

minha cunhada não gostava de mim... Com 

a saída da minha mãe de casa, o meu pai 

arrumou outra companheira e esqueceu a 

minha mãe! Mas a gente nunca se 

esqueceu da nossa mãe. Eu sentia muita 

falta dela, do abraço, do colo... Minha mãe 

faleceu e meus dois irmãos que moravam 

na colônia ainda estão vivos. Um mora 

aqui em Natal e o outro em Salvador. Mas 

ficamos muito distantes. É diferente da 

minha relação com meus irmãos que 

ficaram comigo em Pau dos Ferros, porque 

somos mais próximos. Fomos criados 

juntos. Se minha mãe não tivesse vindo 

para a colônia eu ia achar muito bom, seria 

muita coisa diferente... Teríamos sido 

criados por ela, todos juntos... Mas ela 

muito nova veio para cá e aos 46 anos 

faleceu.  
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Hoje é tudo diferente, porque a 

hanseníase tem medicação certa e tem 

cura. O tratamento é diferente. É melhor, 

feito em casa... Pode ficar junto de todo 

mundo. O marido da minha vizinha teve 

hanseníase, foi tratado em casa, junto com 

a família... Ele disse que tomava a 

medicação e ia ficar curado! 
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5.3 Eixos temáticos e categorias 

 

As histórias orais temáticas relatadas pelos colaboradores estão relacionadas com suas 

respectivas experiências como familiares de ex-doentes de lepra e foram narradas mediante a 

realização de questões abrangentes, que direcionaram as lembranças dos colaboradores para o 

propósito que se desejava analisar.  

A leitura minuciosa das narrativas permitiu identificar e grifar nas falas palavras que 

remetiam a núcleos de sentido, conforme a sua frequência de aparição nas entrevistas. Após 

tratar as histórias narradas e transcritas com a técnica de Análise de Conteúdo, na modalidade 

de Análise Temática segundo Bardin (2000), emergiram nove categorias que foram 

organizadas em três eixos temáticos, conforme o apresentado no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Eixos temáticos e categorias provenientes da análise das narrativas dos familiares 

de ex-doentes de lepra tratados na Colônia São Francisco de Assis, em Natal/RN. 

EIXOS TEMÁTICOS CATEGORIAS 

Impacto nas relações 

sociais 

 Estigma e preconceito; 

 Exclusão social. 

 

Impacto nas relações 

familiares 

 Desagregação familiar; 

 Restrições para visita;  

 Consequências familiares geradas pelo isolamento; 

 Compartilhamento e construção de uma nova família; 

 Reconstrução do vínculo familiar. 

Compreensão frente à 

lepra e à hanseníase 

 A história no passado  

 A história no presente 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A fim de nortear a discussão, o eixo temático “Impacto nas relações sociais” aborda a 

influência de se ter um familiar com lepra nas relações estabelecidas entre os colaboradores e 

a sociedade, marcadas por estigma, preconceito e discriminação. O eixo temático “Impacto 

nas relações familiares” destina-se às reflexões sobre mudanças nas relações e no convívio 

com o familiar doente, geradas pela separação, como também os novos vínculos familiares 

construídos no período em que alguns dos colaboradores residiram no Educandário Oswaldo 

Cruz e a busca pela aproximação entre o colaborador do estudo e o parente segregado na 

Colônia São Francisco de Assis. Por fim, o eixo “Compreensão frente à lepra e à hanseníase” 

apresenta o ponto de vista dos colaboradores em relação à política de controle da lepra, assim 

como a existência de tratamento e cura da hanseníase. 
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5.3.1 Impacto nas relações sociais 

 

Este eixo temático aborda os empecilhos nas relações sociais vivenciadas pelos 

familiares de ex-doentes de lepra tratados em ambiente asilar. A disfunção nos 

relacionamentos estava intimamente ligada à presença de uma pessoa com lepra na família, 

marcando seus membros mais próximos que, embora sadios, eram vítimas de exclusão social, 

estigma e preconceito. As dificuldades no estabelecimento de relações cordiais com a 

sociedade modificaram a condição de viver dos colaboradores deste estudo, conforme o 

apresentado nas categorias e Estigma e preconceito e Exclusão social. 

 

 Estigma e preconceito 

 

Goffman (1988) define o estigma como um atributo profundamente depreciativo, uma 

disposição social que promove a desqualificação de pessoas ou grupos, tornando-os inaptos 

ao convívio social. Observa-se que o atributo considerado socialmente desqualificado pode se 

referir a determinadas características físicas, desvio comportamental, moral ou aqueles 

transmitidos aos descendentes, como os estigmas tribais de raça, nação e religião. 

Dentre os estudos voltados para os grupos estigmatizados, destacam-se aqueles 

constituídos pelos leprosos, vitimados pelo preconceito e exclusão. Ao longo da história, a 

lepra esteve associada ao imaginário sociocultural que menosprezava seus portadores, 

levando-os a dificuldades no estabelecimento de relações sociais (SILVA et al., 2014).  

Dos Santos et al. (2012) ressalta que a terminologia “lepra” é pejorativa e que a 

doença estigmatizava além dos doentes, atingindo também seus familiares. Tal realidade é 

observada nas falas dos colaboradores do estudo, afirmando o sentimento de estigmatização 

vivenciado pela presença de um familiar doente de lepra, conforme o exposto abaixo. 

 

 “A gente não podia viver com as pessoas de fora porque elas tinham medo da 

lepra. Eu não tinha a doença, mas minha avó tinha.” (Senhor Violeta) 

“As pessoas de fora do educandário queriam saber o porquê da gente morar 

lá. E quando a gente começava a conversar, eles falavam que éramos filhos de 

leprosos e com isso se distanciavam da gente.” (Senhor Laranja) 

“Eu não gostava de ouvir as pessoas dizerem que eu era filho de leproso, 

embora tenha ouvido muitas vezes. Havia esse preconceito, latente.” (Senhor 

Azul) 
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“No colégio tinha um menino com o qual eu estudava e que era proibido pelo 

irmão mais velho de falar comigo. A gente estudava na mesma sala e ele não 

falava comigo porque eu era filho de leproso.” (Senhor Laranja) 

 

A sociedade sempre buscou estabelecer padrões para categorizar os indivíduos de 

acordo com suas peculiaridades, fossem eles comuns ou diferenciados da população, ou seja, 

ao serem apresentados a um estranho é possível o reconhecimento seus atributos, permitindo 

prever a categoria à qual pertencem, categorizando-os em algum grupo ou tribo (GOFFMAN, 

1988). 

Especificamente no que se refere à lepra, a estigmatização está relacionada às marcas 

corporais resultantes da infecção pelo M. leprae e à exclusão que viveu o portador da doença, 

marcado fisicamente pelas deformidades no corpo (BATISTA; VIEIRA; PAULA, 2014). 

Ressalta-se que o estigma atingia pessoas que não tinham a doença, como os filhos sadios de 

doentes de lepra (LIMA; CABRAL; SIMPSON, 2013). Os colaboradores que foram 

entrevistados demonstraram que, embora não tivessem doença física alguma, carregavam 

consigo a marca do estigma, por serem filhos de leprosos. 

 

“Os defeitos no corpo do meu pai eram facilmente vistos e marcavam a todos 

nós da família e as pessoas também tinham preconceito com a gente... Os 

garotos que brincavam comigo falavam constantemente nisso e nos 

criticavam.” (Senhor Preto) 

“Nossos pais tinham defeitos no corpo! Por isso que tinha o preconceito e a 

gente não podia sair de casa porque o povo falava... As pessoas tinham medo 

de se aproximar da gente.” (Senhor Amarelo) 

“As pessoas tinham preconceito porque minha mãe e meus irmãos tinham a 

doença... E sempre me criticavam dizendo que eu era o filho da doente que 

tinha as orelhas grandes, o filho da leprosa.” (Senhor Branco) 

 

O estigma da doença também está associado à tradição religiosa, que mantinha uma 

postura restringindo o papel social do indivíduo, ao associar a lepra a crenças sobre punição 

divina, castigo e pecado. Consequentemente, muitas daquelas pessoas foram segregadas 

socialmente e vítimas de preconceitos que perduram na atualidade (HENRIQUE, 2010).  

A associação do estigma com preconceito caracterizou-se como importante fator para 

exclusão social e limitações em diversas dimensões da vida (SIMPSON; SILVA, 2013). As 
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mudanças nas relações sociais mediadas pelo preconceito e estigma puderam ser percebidas 

nos relatos dos colaboradores.  

 

“Eu fui criado em um regime de proibições e restrições, tanto na visita ao meu 

pai na colônia, como no convívio com as pessoas da rua, porque era constante 

o preconceito no bairro, onde éramos apontados.” (Senhor Preto) 

“Existia tanta discriminação e preconceito com a gente que no dia em que o 

diretor anunciou o nome dos primeiros lugares falou para o pessoal ter 

cuidado, porque éramos filhas de leprosos.” (Senhora Rosa) 

 

Entre os problemas de relacionamento social vividos pelos colaboradores, o 

preconceito no trabalho foi citado, dificultando a vida daqueles acometidos pelo estigma da 

lepra, como os relatados a seguir: 

 

“No meu trabalho eu vivi muito preconceito. Se eu fosse dizer que vinha do 

educandário, era provável que me mandariam embora para não perder os 

alunos.” (Senhora Vermelho) 

“Todo mundo sabia que morei no educandário e as pessoas tinham 

preconceito. No começo surgiam algumas perguntas... Era difícil me aceitar 

no trabalho de imediato.” (Senhor Laranja) 

 

A discriminação existente com os sujeitos estigmatizados suscita o preconceito, 

culminando na rejeição de algo que não se tem conhecimento sobre o que realmente é 

(SILVA et al., 2014). Os indivíduos marcados por estigma são constantemente submetidos ao 

sentido condenatório do termo, recebem da sociedade uma imagem distorcida de si que leva o 

estigmatizado à exclusão social, como se ele tivesse culpa em ser portador de indicativos 

considerados depreciativos perante a sociedade (MARTINS; CAPONI, 2010). 

As marcas deixadas em cada um dos colaboradores transcendem as cicatrizes 

carregadas por seus familiares, permanecendo em suas memórias as consequências geradas 

pelo deslocamento social e familiar vivenciados no passado. Essas marcas de estigma e 

preconceito ainda permeiam a realidade da hanseníase na atualidade devido à desinformação a 

respeito da hanseníase.  

O preconceito existente nos indivíduos atingidos pela hanseníase está associado ao 

desconhecimento de elementos relacionados à doença, como seu modo de transmissão, 
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existência de tratamento e de cura. A histórica de estigma e preconceito, associada à falta de 

informação incitam medo nas pessoas desinformadas, levando à exclusão social do doente 

(SILVA et al., 2014). 

 

 Exclusão social 

 

Mediante a complexidade dos aspectos que envolvem a exclusão social, esta é 

concebida como um fenômeno heterogêneo que pode se originar em diferentes fatores, tais 

como os econômicos, sociais, culturais ou patológicos (NEVES, RIVEMALES, 2010). Os 

mecanismos excludentes suscitados pela lepra estão associados às incapacidades e 

deformidades físicas que geram preconceito. Essa exclusão reforçou a estrutura de segregação 

adotada mediante o isolamento compulsório do doente de lepra, controlando tais indivíduos 

que perturbavam e assombravam a sociedade (BATISTA; VIEIRA; PAULA, 2014).  

Ressalta-se que a exclusão social que permeava a hanseníase estava além da exclusão 

vivenciada pelo indivíduo doente, acometendo também seus familiares. Na análise das 

narrativas observou-se que eram frequentes os relatos relacionados aos episódios de exclusão 

social vivenciados pelos colaboradores do estudo. A interferência imposta na forma de se 

relacionar provinha da presença de um familiar doente de lepra.  

Os colaboradores que foram separados de seus pais e avós doentes, segregados em 

uma vida reclusa no Educandário Oswaldo Cruz, vivenciaram em seu cotidiano momentos de 

exclusão que se me materializavam na tentativa frustrada de interação com os membros de 

fora do educandário. 

 

“Eu fugia do educandário para jogar bola com o pessoal de fora. No começo 

ninguém sabia que eu era do educandário, mas depois que ficaram sabendo 

não queriam mais que eu jogasse e fui logo excluído do time.” (Senhor 

Violeta) 

“Diziam para não se misturar com a gente porque éramos do preventório e 

porque meu pai tinha a lepra.” (Senhor Azul) 

“As pessoas de fora não gostavam da gente porque éramos filhos de leprosos. 

Ouvíamos falar que os rapazes lá de fora não iam querer casar com a gente 

porque éramos filhos de pai ou mãe com lepra.” (Senhora Verde) 
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Enquanto que a segregação dos doentes de lepra se explicava pelo medo de contágio e 

por todo o imaginário mitológico que se tinha em tordo na doença e do doente, a exclusão dos 

filhos saudáveis que, mesmo morando em áreas distantes dos pais doentes, se explicava pelo 

contágio social das marcas da doença e, consequentemente, eram excluídos mediante a 

revelação de sua origem. Cabia a tais indivíduos esconder sua situação para poderem 

estabelecer relações sociais em condições de igualdade (LIMA; CABRAL; SIMPSON, 2013). 

De acordo dos dados sociais dos colaboradores, os mesmos possuíam um baixo grau 

de instrução, com predominância do primeiro grau completo. Esse fato pode estar relacionado 

à dificuldade de interação com a população sadia, pois, mesmo não tendo a doença, os 

participantes da pesquisa eram excluídos, tal qual seus parentes doentes de lepra. Essa 

exclusão se perpetuou no contexto escolar, dificultando o acesso à educação, conforme o 

exposto nos relatos.  

 

“No educandário a gente concluiu o primário e não podia continuar 

estudando porque teria de ser em uma escola fora, e não podíamos sair porque 

a gente era filho de leproso.” (Senhora Vermelho) 

“No educandário, a gente só podia estudar até o quarto ano e não podia 

estudar fora porque éramos tidos como o próprio doente e as pessoas de fora 

tinham medo da gente.” (Senhora Rosa) 

“A gente era excluído e tinha muita dificuldade para conseguir estudar 

quando concluía o primário, porque no educandário só tinha até o primário e 

depois dessa série só estudava se fosse fora de lá! Era difícil a gente sair 

porque as pessoas tinham muito preconceito e a gente não gostava de sair.” 

(Senhora Verde) 

 

Os colaboradores que tiveram acesso à educação fora do educandário, por não terem 

residido no mesmo ou por, de alguma forma, terem conseguido vaga em escola do lado de 

fora, deixaram evidentes momentos de exclusão vivenciados no ambiente escolar. 

 

“Quando eu fui para a escola me isolaram em um canto da sala de aula e 

fiquei separado dos que tinham saúde... Eu era excluído na sala de aula e 

sempre me criticavam.” (Senhor Branco) 

“Muitas vezes eles não queriam que a gente ficasse perto e não nos deixavam 

jogar bola com eles... Quando eu fui fazer o ginásio era pior, porque na escola 
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aonde fui estudar tinha muita gente bem de vida... E na hora de fazer trabalho 

em dupla ninguém queria fazer comigo.” (Senhor Laranja) 

 

O conhecimento da trajetória histórica de exclusão da lepra impera no âmbito da 

hanseníase ao remeter ao isolamento dos doentes no passado, levando ao temor do 

afastamento de pessoas próximas. Este medo recai sobre alguns portadores de hanseníase, que 

optam em não revelarem a doença e muitas vezes se autoexcluem da vida em comunidade 

para não contagiar pessoas próximas com a doença (SILVA et al., 2014). Os relatos obtidos 

na pesquisa denotam a opção dos colaboradores do estudo em se manterem reclusos por 

temerem a exclusão e, na adoção dessa prática, acabavam por se autoexcluírem de vivências e 

interações com o mundo de fora, conforme as falas apresentadas. 

 

“Essa foi uma vida muito difícil, de muita discriminação e, por isso, a gente 

não tinha conhecimento do mundo lá fora. Vivíamos reclusas e excluídas! 

Quando começamos a estudar fora não podíamos ir de ônibus porque as 

pessoas tinham medo da gente e só andávamos a pé.” (Senhora Rosa) 

“Por onde a gente ia o povo ficava olhando para a gente, dizendo as coisas, 

que era filho de leproso... Ficavam cochichando um com o outro e por isso que 

a agente não saía.” (Senhor Violeta) 

“Esse diretor não queria que eu fosse para o exército para ficar prestando 

serviço de graça no educandário e também porque eu era filho de doentes de 

hanseníase e isso tinha uma carga muito forte.” (Senhor Azul) 

“Eu tinha tanto medo de sair de lá que passei seis anos noiva para poder me 

casar, ir morar fora do educandário. Sentia muito medo das coisas do mundo, 

medo do que o povo podia falar da gente porque era filho de leproso.” (Senhor 

Verde)  

“Éramos proibidas de sair de lá, não podia ir para festas nem para praia. A 

gente só podia ficar no educandário e éramos excluídos da vida fora dele.” 

(Senhora Marrom) 

 

A menção da terminologia “lepra” está associada ao isolamento e segregação sofridos 

no passado por aqueles que tinham a doença, de modo que a hanseníase na atualidade remete 

à memória social de exclusão (PALMEIRA; QUEIROZ; FERREIRA, 2013). A exclusão 

vivenciada pelo doente de lepra se alastrava e atingia seus familiares que, mesmo em face de 
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não terem a doença, recebiam os impactos negativos de seus parentes. Atualmente, a 

desinformação sobre a hanseníase demonstrada pelo doente e pelas pessoas com as quais ele 

convive influenciam no processo de saúde e de doença, cabendo o envolvimento mútuo 

desses indivíduos no tratamento a fim de esclarecer as dúvidas acerca da hanseníase, 

proporcionando um adequado convívio social. 

 

5.3.2 Impacto nas relações familiares 

 

Este eixo temático aborda as consequências nas relações familiares dos colaboradores 

do estudo, estabelecidas mediante a experiência de se ter um parente acometido pela lepra no 

período em que a profilaxia da doença circunscrevia ao internamento compulsório em 

hospitais-colônia. O distanciamento e a tentativa de reestruturação familiar modificaram as 

relações e o vínculo entre os familiares e os ex-doentes de lepra tratados em ambiente asilar, 

conforme o exposto nas categorias Desagregação familiar, Restrições para visita, 

Consequências familiares geradas pelo isolamento, Compartilhamento e construção de uma 

nova família e Reconstrução do vínculo familiar. 

 

 Desagregação familiar 

 

O isolamento compulsório do doente de lepra adotado no Brasil perdurou até o século 

XX e foi considerado como uma das principais estratégias do período com a finalidade de 

controlar e abolir a doença. Nesse sentido, o doente seria retirado do convívio social e, ao 

isolá-lo, se protegeria a sociedade sã da enfermidade (CAVALIERE; COSTA, 2011). 

A descoberta do bacilo associado à comprovação da infecciosidade da doença ratificou 

a prática de tratamento baseada no isolamento do doente, cerceando sua liberdade e excluindo 

o enfermo da sociedade, levando-o para uma vida reclusa no cenário dos hospitais-colônia, 

também chamados de leprosários. A construção destas instituições pretendia evitar endemias 

mediante a exclusão e segregação daqueles acometidos pela doença (ROCHA et al., 2011). 

A medida de isolamento compulsório adotada como profilaxia para a então lepra foi 

debatida na Noruega em 1909 e recomendada durante Segunda Conferência Internacional da 

Lepra (BECHLER, 2009). No Brasil, o controle da doença se deu mediante a estruturação de 

um tripé: o leprosário para segregar o doente, afastando-o do convívio social; o dispensário 

destinado ao controle dos familiares e daqueles indivíduos com os quais o doente manteve 
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contato; e o preventório, proposto para educar e prestar cuidados aos filhos indenes dos 

pacientes isolados, considerados órfãos de pais vivos (LEANDRO, 2013). 

Tais medidas adotadas para o controle da doença culminaram em diversos problemas 

sociais e psicológicos, trazendo consequências para a vida dos doentes e de seus filhos 

separados, ocasionando frequente condição de desamparo familiar (LIMA; CABRAL; 

SIMPSON, 2013). 

As entrevistas aqui expostas permitem apresentar consequências familiares advindas 

com o isolamento compulsório. As histórias narradas enfatizam a separação familiar ocorrida 

no passado, mas que marcou imensamente a vida dos colaboradores ao passo que carregam 

consigo as cicatrizes das privações familiares e sociais vivenciadas. 

 

“A relação com meu pai e com a minha avó, que passaram pelo isolamento na 

colônia, ficou restrita... Além da influência do estigma em torno da doença, 

tinha a restrição de vida porque os doentes eram aprisionados.” (Senhor 

Preto) 

“A gente foi crescendo distante do nosso pai porque naquele tempo a gente 

não tinha contato com o doente. Eles não iam nos visitar no educandário.” 

(Senhora Vermelho) 

“Eu entrei no educandário com aproximadamente oito anos de idade e a partir 

desse tempo não tive convivência com meu pai. Como meu pai ficou isolado, 

acabamos por nos distanciarmos dele.” (Senhor Amarelo) 

“A hanseníase gerou a separação da minha família. Meu pai, minha mãe e 

meus irmãos... Meu pai morreu quando eu morava no educandário e foi 

sempre assim, distante porque causa do isolamento.” (Senhor Laranja) 

 

Os filhos dos doentes de hanseníase eram separados de seus pais, mesmo quando 

somente um dos genitores tinha a doença, e mantidos até a maioridade nos preventórios, 

instituições localizadas nas periferias das cidades. Não eram apenas as crianças nascidas nas 

colônias que iam para o educandário, mas também aquelas que nasceram, cresceram e 

conviveram por determinado tempo com seus familiares até antes da descoberta da doença 

(LIMA; CABRAL; SIMPSON, 2013). 

As políticas de saúde fundamentavam-se na segregação e isolamento dos doentes de 

lepra em instituições fechadas e à margem da sociedade, afastando os doentes de seus 

familiares e da coletividade considerada sadia, concebendo-se como a única medida para o 
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controle da doença. A segregação do doente mediante o isolamento compulsório culminou 

com a desagregação de diversas famílias (PALMEIRA; QUEIROZ, FERREIRA, 2012). 

O cerceamento provocado pelas políticas oficiais de saúde alterou, na vida daqueles 

acometidos pela moléstia, o papel familiar que é compreendido em três âmbitos: o fator de 

proteção social de seus membros, principalmente em processos de mudanças; o caráter 

paradoxal, na medida em que pode formar uma identidade coerente com os princípios da 

sociedade ou desagregá-lo; e sua atuação nos cuidados com a saúde de seus membros 

(SELEGHIM et al., 2011). 

Os doentes segregados, bem como seus familiares sadios distantes de seus parentes 

mediante as medidas profiláticas de isolamento, receberam reflexos negativos da internação 

compulsória uma vez que laços familiares eram desfeitos. Tais medidas desconsideravam as 

relações sociais destes indivíduos e tanto os doentes como seus parentes passaram a viver em 

sem situação de desamparo familiar (ALMEIDA et al., 2012). 

Os depoimentos obtidos pela história oral exprimiram o reprimido na memória dos 

colaboradores e, com base nos relatos colhidos durante as entrevistas realizadas, verifica-se 

um passado de desestruturação familiar, com a ida do doente para o leprosário e a segregação 

de crianças sadias em preventórios. 

 

“Meu pai passou cinco anos internado, minha mãe ficou sozinha no interior e 

por muito tempo fiquei sem contato direto com pai, com minha família! Não 

tinha a presença da família no dia a dia.” (Senhor Azul) 

“Fiquei distante do meu pai que tinha a doença e também da minha mãe, que 

ficou morando sozinha no interior e tinha dificuldade de vir nos visitar. Por 

causa da doença do meu pai, a família ficou toda separada.” (Senhora Verde) 

“Minha mãe faleceu e meus dois irmãos que moravam na colônia ainda estão 

vivos... Mas ficamos muito distantes. É diferente da minha relação com meus 

irmãos que ficaram comigo em Pau dos Ferros, porque somos mais próximos. 

Fomos criados juntos.” (Senhor Branco) 

“Foi ruim porque fiquei distante da minha família. Eu não conheci minha mãe 

porque ela faleceu, cometeu suicídio quando morava na colônia e até então eu 

não tinha tido a oportunidade vê-la.” (Senhora Marrom) 

 

O distanciamento gerou dificuldade, pois os doentes eram separados de seus familiares 

dificultando a construção e o estabelecimento dos laços familiares, com alteração nos vínculos 
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existentes que, em alguns casos, nem chegaram a ser estabelecidos perante a separação 

precoce entre pais e filhos (ALMEIDA et al., 2012). 

Considera-se a família como uma unidade essencial para a formação e 

desenvolvimento de seus membros, transmitindo aos novos indivíduos seus hábitos culturais, 

regras, valores e padrões comportamentais e hábitos de saúde (MEDINA ARIAS; 

FERRIANI, 2010). Os vínculos construídos nas relações familiares, como o apoio e o afeto, 

são apresentados como elementos de proteção social (SELEGHIM et al., 2011). 

Ao considerar a função desenvolvida pela família e o papel do vínculo familiar na 

formação dos indivíduos (BERNARDY; OLIVEIRA, 2010), verificou-se que os 

colaboradores demonstraram insatisfação com sua condição de vida no passado proveniente 

da ruptura familiar sofrida quando eram crianças. A sucumbência modificou o modo de viver 

em família, prejudicando a comunicação e alterando o vínculo familiar, com consequências 

arraigadas em sentimentos de sofrimento, como se observa nos relatos abaixo: 

 

“A palavra ‘lepra’ é muito pesada, fazia parte da nossa vida porque separou a 

família toda... Por causa da doença houve alteração no meu vínculo com o do 

meu pai, porque a gente não tinha nenhuma comunicação.” (Senhora Verde) 

“Por isso que o vínculo da gente alterou e a família ficou toda distante. Minha 

avó na colônia e meu avô em Macaíba.” (Senhor Violeta) 

“O internamento influenciou muito no nosso vínculo... Tanto com o pai, como 

com a mãe, porque ficamos mais distantes, separados, sem contato. A forma da 

separação foi muito brusca e não tínhamos direito de nos vermos.” (Senhora 

Rosa) 

 

As políticas adotadas no âmbito da lepra modificaram o contexto de diversas famílias, 

levando à sua desconstrução mediante o internamento do doente em hospitais-colônia e de 

seus familiares em preventórios. A modificação do núcleo familiar implicou em alterações no 

desenvolvimento de pessoas e na socialização dos indivíduos acometidos pela moléstia, sem 

benefícios ao que tange o controle da doença (LIMA; CABRAL; SIMPSON, 2013). 

 

 Restrições para visita 

 

No período do internamento compulsório, quando os doentes capturados à força eram 

levados às colônias, existiam diversas restrições que impediam o seu contato com a população 
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sadia, incluindo seus familiares, de quem eram separados. A dificuldade de interação no 

âmbito familiar era maior para os filhos dos doentes internados em preventórios, onde 

levavam uma vida de restrições (SIMPSON et al., 2013). 

Em face do caráter infectocontagioso da doença e da necessidade de evitar sua 

propagação, o relacionamento entre pais e filhos tornou-se restrito e sua ocorrência dependia 

das condições clínicas da doença apresentada pelo indivíduo asilado. O estado de evolução da 

lepra no doente predizia se este poderia receber visitas, ou não, constituindo outro quesito que 

ameaçava o contato e a relação familiar (LIMA; CABRAL; SIMPSON, 2013). 

Considerando a vasta rede de interpretações provenientes de diferentes personagens 

que vivenciam certo fato e se tornam presentes em suas respectivas memórias, cabe enfatizar 

a experiência vivenciada por familiares diante de determinado evento (CAVALIERE; 

COSTA, 2011), como os sentimentos experimentados pelos que ficaram do lado de fora da 

Colônia São Francisco de Assis e tinham restrições para visitar seu parente, conforme o 

exposto abaixo. 

 

“Eu tive exatos dez anos de convivência com a minha avó marcado por visitas 

esporádicas, porque não era permitido muito contato.” (Senhor Preto) 

“Sentíamos muito, porque as visitas eram raras... Às vezes ocorria no Natal, 

mas a gente ficava separado, distante, e não tínhamos contado... E com isso 

ficamos sem comunicação total.” (Senhora Vermelho) 

“Senti muita falta da minha avó, porque eu gostava dela. Eu não tinha 

preconceito com ela, mas eu não podia ir lá porque não deixavam.” (Senhor 

Violeta) 

“No tempo que eu morava no educandário, não podia ir ver e abraçar meus 

pais porque eu era criança e não me deixavam ir.” (Senhora Marrom) 

 

Da ausência de cura, a possibilidade de contágio e a história da doença amplamente 

marcada por episódios de estigma e preconceito surtiram diversos fatores de risco para a 

interação entre o doente asilado e sua família, tais como o fato ser doente e estar segregado 

em leprosário, que por si só restringia o convívio social (ALMEIDA et al., 2012). 

No cenário que envolve a política higienista direcionada aos leprosos, tem-se a 

repercussão naqueles que nunca tiveram a doença, mas que foram fortemente afetados pela 

sociedade: os familiares dos doentes. Embora muitos fossem considerados sadios, carregavam 

consigo o estigma de serem parentes de leproso e, no que tocante aos filhos internos em 
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educandário, receberam maus-tratos e padeceram de transtornos psicossociais resultantes da 

brusca separação dos pais (FONSECA; MARICATO, 2013). 

Ainda no âmbito familiar, ao ser diagnosticada a doença em apenas um dos cônjuges, 

a vida matrimonial era condenada à separação, o que gerou, entre outros, dificuldades 

financeiras, visto que um dos esposos (o não doente) tinha de manter sua família com a 

metade da renda e tentar superar essa perda. A estrutura familiar também padecia da 

separação e segregação do ente internado, porque o período para visitas era esporádico e, 

quando elas ocorriam, não eram satisfatórias (FONSECA, 2013). 

Nas histórias narradas, os colaboradores expuseram suas lembranças dos episódios 

vivenciados no passado e que estão marcados na memória, relatando as imposições existentes 

durante a visita ao seu familiar na colônia. Este era um momento de frustração porque não 

eram permitidos a aproximação, o contato físico, o acalento considerado comum na relação 

entre pais e filhos, conforme as falas abaixo. 

 

“A primeira visita que fiz ao meu pai foi seis meses depois que fui para o 

educandário e para falar com ele eu tinha de ficar de costas para o vento. A 

gente tinha de se cumprimentar de longe e não podia apertar a mão, nem 

abraçar.” (Senhor Azul) 

“A gente só tinha direito de ver os pais na colônia de ano em ano e tinha que 

ser em cima de um caminhão e eles no chão. A gente não podia nem pegar na 

mão, chegar perto para dar um abraço... Era só olhando de longe.” (Senhor 

Laranja) 

“Esporadicamente éramos levados para ir visitar os pais que residiam na 

colônia, e, quando a gente ia, ficava em cima do caminhão que nos levava e 

eles ficavam distantes, embaixo... ocorriam comigo de um lado do portão e 

meu pai dentro do leprosário.” (Senhora Rosa) 

“Eu tinha oito anos de idade quando minha mãe foi retirada de casa e só aos 

15 anos eu fiz minha primeira visita a ela... Levaram-me para um salão que 

era separado por um vidro. Eu fiquei de um lado e minha mãe com meus 

irmãos do outro.” (Senhor Branco) 

 

Muitas das crianças filhas de leprosos não chegaram a conhecer seus progenitores (um 

deles ou os dois). A situação era mais frequente quando as mulheres tinham a doença porque, 

apesar de gestarem e darem à luz, elas não cuidavam de seus filhos (FONSECA, 2013). O 
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papel da maternidade era negado e os filhos eram retirados dos braços das mães e levados 

para os preventórios, ou cuidados por pessoas que geralmente eram desconhecidas da família 

(ALMEIDA et al., 2012). 

Raros dos doentes internos tentaram reaproximação familiar, visitando alguns de seus 

parentes; outros esperaram por visitas que nunca receberam e a integração familiar ficou 

apenas no imaginário (SIMPSON et al., 2013). As imposições para frequentar os hospitais-

colônia levaram à ausência de visitas e muitos dos colaboradores não puderam rever seus 

parentes asilados, depois da internação. 

 

“Não lembro de ter ido visitar ele na colônia, porque a gente era criança e 

não podia. Depois fiquei sabendo que ele morreu e eu já tinha entre nove e dez 

anos de idade.” (Senhor Amarelo) 

“Eu sabia que não podia me aproximar do meu pai. Apenas depois de 

completar 15 anos é que eu poderia ir visitá-lo, mas não cheguei a fazer isso 

porque ele morreu antes.” (Senhora Verde) 

 

Reflete-se, então, sobre o processo de desconstrução familiar mediante o isolamento 

compulsório. As crianças, filhas de leprosos e criadas em educandários, se afastaram do 

núcleo familiar, bem como de seus parentes isolados na colônia, dificultando o 

desenvolvimento pessoal e a socialização dos membros que compunham famílias atingidas 

pelo mal conhecido como lepra. (LIMA; CABRAL; SIMPSON, 2013). 

As medidas adotadas na tentativa de prevenir a doença, com segregação do doente e 

condições para visitas à colônia, evitando sua disseminação na sociedade, culminaram na 

separação das famílias causando impactos sociais e psicológicos que até hoje não foram 

esquecidos, embora tenham sido superados (ALMEIDA et al., 2012). 

 

 Consequências familiares geradas pelo isolamento  

 

A função de suporte aos indivíduos, uma das características do grupamento familiar, é 

estruturada e fornecida por cada um de seus membros de acordo com sua especificidade, ao 

considerar os respectivos potenciais e limitações de cada grupo, fornecendo carinho, 

responsabilidade, disponibilidade e incorporação de valores (SCHAURICH; FREITAS, 

2011). Essa função não esteve presente na vida dos colaboradores deste estudo, que sofreram 
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com a separação e o distanciamento de seus familiares doentes e isolados na Colônia São 

Francisco de Assis. 

A estratégia adotada na profilaxia da lepra com isolamento de pais e consequente 

afastamento de seus filhos interrompeu a estruturação e manutenção de laços afetivos na 

família e o distanciamento das crianças isoladas nos preventórios dificultou suas vidas ao 

impossibilitar a recepção de apoio e suporte familiar (ALMEIDA et al., 2012).  

A separação familiar gerou impactos emocionais que não foram esquecidos. A 

segregação do doente interrompeu o processo de construção familiar com certos indivíduos, 

influenciando negativamente na transmissão de valores e troca de afetividade entre os 

parentes, de modo que as marcas da ausência do familiar internado foram relatadas pelos 

colaboradores do estudo. 

 

 “Sem pai para orientar e dar conselhos... Sem abraçar... A gente via que todo 

mundo tinha uma família e eu não podia nem me comunicar com meu pai.” 

(Senhora Vermelho) 

“Se não fosse o internamento seria tudo diferente, porque meu pai era uma 

pessoa muito boa, muito carinhosa, e como ele ficou isolado a gente sentia 

falta desse apego. Não tinha esse vínculo com ninguém.” (Senhora Verde) 

“Ao longo da minha infância meu pai foi internado várias vezes e eu sentia sua 

ausência na família. O internamento dificultou a participação dele na minha 

educação, no relacionamento e na comunicação diária entre a gente.” (Senhor 

Preto) 

“A gente nunca se esqueceu da nossa mãe. Eu sentia muita falta dela, do 

abraço, do colo.” (Senhor Branco) 

 

Os indivíduos de uma família desenvolvem diversas funções que mantêm estruturado 

o grupo familiar, tais como: ações para proporcionar troca de informações, suprir os membros 

com aporte material e emocional, compartilhamento do senso de amor e valorização do 

vínculo com o outro. Tais papéis possibilitam a organização e continuação de uma identidade 

social, além de auxiliar na atribuição de sentido às experiências de vida (REIS et al., 2011). 

Ao considerar tais características inerentes à família, esta se configura como base 

essencial para o apoio ao indivíduo. Ressalta-se o grupamento familiar como a primeira 

unidade de interação social e socialização das pessoas, portanto a família é uma instituição 
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necessária para o desenvolvimento, o suporte e realização dos sujeitos (ARAÚJO; PAÚL; 

MARTINS, 2011). 

As medidas de controle da lepra que levaram ao isolamento compulsório do doente 

desconsideravam as relações sociais dos indivíduos. A internação nos hospitais-colônia 

fragilizou os laços familiares dos doentes (ALMEIDA et al., 2012). Esse distanciamento entre 

os membros da família foi ressaltado durante as entrevistas, evidenciando a solidão ante a 

ausência de pertença a um grupo familiar, como também a falta por não ter convivido 

diariamente com os pais e avós.  

 

“Eu sempre ficava pensando que todo mundo tem família, e a gente não tem! 

O isolamento do meu pai prejudicou a nossa família porque ficou todo mundo 

separado” (Senhora Vermelho) 

“Se não fosse o isolamento a relação familiar seria diferente: pai e mãe juntos, 

todos dormindo na mesma casa, sem problemas... Comendo da mesma comida, 

bebendo da mesma bebida e respirando o mesmo ar” (Senhor Azul) 

“Eu sentia falta dos meus avós, das coisas que eles me ensinavam... Eram 

como se fossem meus pais! No educandário eu era preso e não tinha como ir 

falar com eles.” (Senhor Violeta) 

 

O isolamento e segregação de familiares com lepra em hospitais-colônia suscitou 

consequências na vida das crianças levadas para educandários, e também para aquelas que 

ficaram sujeitas aos cuidados de parentes distantes. A dor da separação, a negação da infância, 

ausência de cuidados e de relações afetivas se constituem em danos que não foram 

esquecidos, como também o fato de que não compreenderam o processo de separação ao 

familiar (LIMA; CABRAL; SIMSPON, 2013). 

Muitos dos entrevistados tiveram pouco contato com os pais, visto que se submeteram 

à separação logo após o nascimento. Essa separação imediata gerou expressões ambíguas, ora 

marcadas pela emoção de não ter uma família, ora demonstrando sentimento de conformidade 

ao se acostumarem com a ausência da família, passando a viver como se nunca a tivessem 

tido, sem sequer carregarem consigo o sobrenome dos genitores.  

 

“Mas nunca tive contato com minha mãe e sentia falta dela... Falta de ter uma 

mãe por perto... Ao mesmo tempo eu era acostumada porque nunca fui criada 

por ela.” (Senhora Marrom) 
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“Como fui separado desde criança, não tinha entendimento e me acostumei 

com a distância... E cresci sem ter o pai por perto e acabei por ser registrado 

pelo meu avô, que ficou como se fosse meu padrasto.” (Senhor Amarelo) 

“A experiência do distanciamento dos meus pais foi muito ruim e por isso 

fiquei sem sobrenome do meu pai e da minha mãe. Meu nome são três nomes 

próprios e não tem o nome deles.” (Senhora Rosa) 

 

Muitas mulheres vivenciaram o trauma de não poderem exercer a maternidade, 

embora gerassem e dessem à luz a crianças saudáveis, dificultando o estabelecimento de laços 

familiares. Por terem sido criados distantes de seus parentes, o sentimento de não 

reconhecimento do outro como familiar é comum na vida daqueles indivíduos separados da 

família por ocasião do internamento compulsório pela lepra (ALMEIDA et al., 2012). 

As histórias narradas pelos colaboradores relatam os danos vivenciados no passado 

como consequência da ruptura familiar sofrida devido à política adotada para a profilaxia e 

controle da lepra. Os participantes do estudo foram separados de seus pais, irmãos e avós, 

sendo impedidos de desfrutar do aconchego, acalento e educação familiar, gerando danos 

psicológicos, sociais e educacionais. 

  

 Compartilhamento e construção de uma nova família 

 

A família é um elemento social essencial para o homem por ser através dela que os 

valores culturais são transmitidos e o indivíduo pode desenvolver suas potencialidades, assim 

como reconhecer suas limitações (SCHAURICH; FREITAS, 2011). É através do vínculo 

familiar que ocorre a interação entre seus membros, considerada essencial para proteção 

individual e enfrentamento das adversidades (SELEGHIM et al., 2011). 

De modo geral, a família é caracterizada como grupo social fortemente estruturado por 

meio de manutenção do vínculo e de relações de afinidade, os quais podem ser estabelecidos 

através das ligações genéticas transmitidas por relações de descendência, consanguinidade e 

também podem ser constituídos por meios de laços legais e pelo amor (LOPES; MARCONI, 

2012). 

De acordo com a análise das entrevistas, observou-se que muitos daqueles 

colaboradores que residiram no Educandário Oswaldo Cruz se uniram na tentativa de superar 

o momento adverso em que se encontravam, coberto por estigma, preconceito e desamparo 
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familiar, construindo laços equivalentes a uma nova família, como os citados nos seguintes 

fragmentos. 

 

“Como desde pequenas fomos criadas com o pessoal do educandário, a 

família da gente passou a ser os internados.” (Senhora Vermelho) 

“No educandário até tinham algumas pessoas mais próximas que ficaram 

sendo a família.” (Senhora Verde) 

“Nós, crianças, tínhamos o período de brincadeira, no final de semana a gente 

jogava bola e vivíamos todos juntos. Era uma irmandade.” (Senhor Azul) 

 

Com a captura e segregação do doente nas colônias, seus filhos ficavam submetidos 

aos confins dos educandários, que foram criados com a finalidade de cuidar das crianças 

sadias filhas de leprosos até atingirem a maioridade e também serviu de cenário para 

severidade, exclusão e maus-tratos (SIMPSON et al., 2013). 

Muitas daquelas crianças não compreendiam o distanciamento de sua família e 

sofreram fortes consequências da desestruturação e separação de suas famílias (LIMA; 

CABRAL; SIMPSON, 2013). Por outro lado, uniram-se aos seus iguais proporcionando 

aporte emocional e valorização do vínculo com o outro, partilhando o sofrimento e afeto em 

uma relação familiar firmada para além dos laços sanguíneos.   

É a partir do contato e das trocas mantidas com os familiares que o indivíduo se 

beneficia, com possibilidade de desenvolvimento de superação, resiliência e bem-estar 

psicológico, com manutenção de respostas necessárias a possíveis eventualidades que tendem 

a danificar o estado de saúde (REIS et al., 2011). 

Com relação aos colaboradores deste estudo que passaram uma parcela de suas vidas 

reclusos no educandário, os mesmos encontraram um no outro o apoio da relação familiar, 

exprimindo o lado positivo da vida de segregação nos preventórios, de modo que a boa 

relação estabelecida perdura até na atualidade. 

 

“Mas no educandário tinha seu lado bom. Era todo mundo amigo e até hoje 

somos amigos. Ficou sendo a nossa nova família.” (Senhor Violeta) 

“Depois que saí, de vez em quando voltava lá para rever meus colegas porque 

eles foram por muito tempo a minha família... Para mim, o educandário era a 

minha casa.” (Senhora Marrom) 
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“A família era a gente que morava lá, no educandário! E de vez em quando eu 

me encontro com meus irmãos do internato.” (Senhor Amarelo) 

 

Concebendo-se o núcleo familiar como o meio em que estão presentes o acolhimento, 

a proteção e os cuidados essenciais e inerentes à condição de ser humano (SCHAURICH; 

FREITAS, 2011), as interações construídas e o vínculo entre os indivíduos de uma família 

favorecem a comunicação das normas, o apoio e superação das adversidades encontradas 

(SELEGHIM et al., 2011). 

Diante da situação em que tais crianças se encontravam, envolta no preconceito e no 

estigma, o refúgio para ampará-las seria o lar familiar, por encontrarem apoio para a 

superação das adversidades da vida (PALMEIRA; QUEIROZ; FERREIRA, 2012), de modo 

que superaram a ausência da família e cresceram estabelecendo novos vínculos com aqueles 

que se encontravam na mesma situação de desamparo. 

O estabelecimento de uma nova família no educandário somou forças para 

reinventarem o modo em que viviam, ao se aproximarem de pessoas que outrora eram 

desconhecidas e com quem passaram a cultivar um relacionamento familiar. Os filhos 

separados sobrepujaram condições adversas demonstrando resiliência, que é considerada 

como um processo dinâmico de resposta e readaptação do indivíduo ao fator de risco, sem 

eliminá-lo (FERNANDES et al., 2013).  

 

 Reconstrução do vínculo familiar 

 

A estruturação da política de segregação e isolamento reforçou o modelo de profilaxia 

que tentava manter afastado os doentes, caracterizados como elementos perturbadores da 

sociedade. Os mecanismos excludentes contra o leproso protegiam a população sadia contra a 

doença, ao mesmo tempo em que se constituíam como empecilhos à manutenção do vínculo 

familiar daquele afetado pela doença (BATISTA; VIEIRA; PAULA, 2014). 

Além das consequências provenientes da infecção pelo bacilo de Hansen na pele e no 

sistema nervoso periférico, com consequentes deformidades e incapacidades físicas, 

enfatizam-se as repercussões emocionais, alterações nos hábitos cotidianos e consequências 

na desagregação e distanciamento do âmbito familiar daqueles acometidos pela então 

chamada lepra (ALVES; OLIVEIRA, 2011).  

Fatos relacionados com a separação social e familiar, momentos de reencontro e a 

procura pelo reestabelecimento do vínculo com os membros da família constituem marcos 
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estabelecidos nas vidas e arraigados na memória dos que tinham a doença, remetendo a 

traumas quanto aos episódios vivenciados no tempo da internação compulsória (ALMEIDA et 

al., 2012). 

Embora os entrevistados tenham declarado dificuldades para estabelecimento do 

convívio com o familiar interno na Colônia São Francisco de Assis, muitos tentaram 

aproximação com seu parente ainda quando residiam no Educandário Oswaldo Cruz, tentando 

reconstruir o vínculo fragmentado pelo isolamento compulsório do doente de lepra. As 

declarações abaixo demonstram a aproximação cunhada na força do elo familiar, com as 

atitudes de reconhecimento do indivíduo que, mesmo doente, era membro da família.  

 

“Depois de muito tempo, quando estava mais liberto, eu ia quase todos os 

domingos na colônia visitá-lo, porque era o meu pai.” (Senhor Azul) 

“Depois que cresci, ia na colônia conversar com ele... Bebia água lá e tudo 

mais! Eu não tinha preconceito.” (Senhor Laranja) 

 

O afastamento da criança de sua família era fundamentado na prevenção de seu 

adoecimento por eliminar seu contato com o indivíduo doente. As crianças separadas e 

levadas para o educandário cresceram sem o contato físico e afetivo com seus genitores e, na 

colônia, os pais padeciam por desconhecerem o rumo tomado por seu filho, gerando 

sentimento de revolta e desestabilizando a estrutura familiar (ALMEIDA et al.,2012). 

Ressalta-se que o vínculo familiar e a forma como o indivíduo é criado configuram-se 

como elementos essenciais para o seu desenvolvimento e amadurecimento, além de fatores de 

proteção contra riscos (SELEGHIM et al., 2011). Mas muitas das crianças filhas de leprosos 

não puderam desfrutar na sua infância do convívio com os pais e essa relação, em alguns 

casos, só ocorreu depois que saíram do educandário e obtiveram autonomia para seguir a vida, 

conforme os relatos abaixo. 

 

“Eu passei quase 19 anos sem me relacionar com minha família, depois do 

meu casamento eu saí do educandário e retomei o contato... A partir desse 

momento, frequentemente visitava meu pai na colônia e passava a tarde com 

ele.” (Senhora Marrom) 

“Quando eu me casei procurei manter mais contato com meus pais e sempre ia 

visitá-lo na colônia. Ele vinha na minha casa, eu ia lá... As pessoas da rua 
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ficavam falando, mas era o meu pai e eu queria recuperar o tempo perdido.” 

(Senhora Rosa) 

 

O estigma, a separação e a segregação que os doentes de lepra e seus familiares 

vivenciaram antes da existência de tratamento e cura para a hanseníase marcaram amplamente 

suas vidas. Todos aqueles acometidos pela doença, ou os familiares que receberam reflexos 

do isolamento, passaram a carregar a dor da eterna ausência do acalento familiar (LIMA; 

CABRAL; SIMPSON, 2013).  

Alguns dos colaboradores do estudo demonstraram durante as entrevistas narrativas 

que remetem ao sentimento de frustração pela falta de oportunidade de reaproximação do seu 

familiar. Sucederam situações em que o reestabelecimento do vínculo não ocorreu e nenhum 

objeto material de recordação foi encontrado, mantendo-se vivo apenas nas lembranças de um 

passado com convívio familiar existente antes do internamento na colônia. 

 

“Depois que saí do educandário eu procurei documentos do meu pai, mas 

nunca encontrei. Eu soube que tinha uma secretaria na colônia São Francisco 

de Assis que pegou fogo, então nem documento do meu pai eu tenho! Fiquei 

com nada dele, como se ele não tivesse existido.” (Senhora Verde) 

“Com pouco tempo que saí, minha avó faleceu e não teve como a gente voltar 

ao convívio que era antes de ela ir para a colônia.” (Senhor Violeta) 

 

A segregação em hospitais-colônia, com consequente separação do eixo familiar e 

distanciamento entre pais doentes e filhos, gerou danos irreparáveis em suas vidas, haja vista 

que muitas crianças filhas de doentes tiveram o destino de serem criadas distantes de seus 

lares e sem o carinho e da proteção de seus pais (LIMA; CABRAL; SIMPSON, 2013). 

Com a introdução da sulfona no tratamento da lepra em 1959, extinguiu-se o 

internamento compulsório em hospitais-colônia, que deixou de ser oficialmente adotado com 

a aprovação do Decreto nº 968, de 7 de maio de 1962. Contudo, muitos dos ex-doentes 

preferiram ficar reclusos, distantes da sociedade que os segregou e da família, por se sentirem 

compelidos diante do desafio de voltar a enfrentar aqueles que o segregaram, dificultando a 

reintegração familiar (CAVALIERE; COSTA, 2011). 
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5.3.3 Compreensão frente à lepra e à hanseníase 

 

Neste eixo temático serão apresentadas as reflexões feitas pelos colaboradores em 

relação à política de controle da lepra, assim como a da hanseníase. Quando questionados 

sobre o entendimento que tinham sobre a hanseníase, na atualidade, as respostas 

predominaram em uma dualidade, comparando a lepra do passado com a hanseníase do 

presente. Nessa perspectiva, enquanto que a categoria A história no passado enfatiza a 

política segregacionista adotada mediante as práticas de isolamento compulsório, A história 

no presente ressalta a existência de tratamento e cura da hanseníase, conforme o exposto pelos 

colaboradores. 

 

 A história no passado 

 

A história da lepra é impregnada por tabus e crenças simbólicas que banalizavam o 

doente. Notadamente conhecida por ser uma doença temida, carrega consigo a marca da 

noção do pecado, culpabilidade, aversão aos sinais e sintomas, assim como o sofrimento, a 

rejeição e o isolamento (LIMA; SIMPSON; CABRAL, 2014). Na denotação mítica e 

religiosa, configurava a representação do mal, estigmatizando fortemente os enfermos 

(SANTOS; RIBEIRO; MONTEIRO, 2012). 

Mediante o avanço científico e a afirmação da lepra como doença infectocontagiosa e 

transmitida por bactéria, os setores da elite cobravam do Estado medidas de proteção para a 

população sadia, culminando no afastamento social e em território do doente. O discurso do 

Estado se pautava na preservação da mão de obra em prol do desenvolvimento da nação 

(LEANDRO, 2013).  

No passado não havia proposta de tratamento e a profilaxia da doença se 

circunscreveu no cenário da antiga colônia. Considerado uma questão puramente social, o 

isolamento compulsório refletiu negativamente em diversos espaços sociais e familiares 

mediante a captura forçada do doente e separação de suas famílias (CID et al., 2012). 

Nas histórias contadas, observou-se o quanto foi doloroso o episódio do isolamento, 

marcando a ruptura familiar na vida dos colaboradores. A retirada brusca do leito familiar era 

pautada em leis que obrigavam a captura dos doentes para deixá-los em leprosários e essa 

sucumbência resultou em danos e sentimentos de sofrimento na vida de quem presenciou o 

dia da separação, como se observa nos relatos abaixo: 
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“Aquele foi um dia muito difícil porque fomos tirados à força de casa e não 

estávamos esperando por isso. Eles falavam que a gente ia para Natal fazer 

uns exames e saímos muito tristes, porque sabia que ia ficar longe de casa sem 

saber se ia voltar ou não.” (Senhora Verde) 

“Minha avó foi retirada de casa e colocada em cima de um Jeep, cheio de 

homens armados do exército, que disseram a ela para esquecer a família 

porque nunca mais iria vê-los.” (Senhor Preto) 

“No ano de 1956 a minha mãe e meu irmão vieram para a Colônia São 

Francisco de Assis em cima de um caminhão, carregados como um animal.” 

(Senhor Branco) 

“Eu cheguei no Educandário com três anos de idade em 1º de maio de 1952. 

Nesse dia nos trouxeram de Mossoró: eu, minha irmã, e meu pai, que tinha a 

doença... Ainda me lembro como se fosse hoje, pegaram a gente, colocaram 

em cima de um caminhão e fomos transportados assim.” (Senhora Rosa) 

 

O isolamento compulsório passou a ser recomendado cientificamente em encontros 

acadêmicos por autoridades nos assuntos do período, calcado na ausência de tratamento e 

possibilidade de transmissão e contaminação de outras pessoas. No Brasil, a prática do 

isolamento compulsório foi legalmente instituída em 1924, consubstanciada no pressuposto 

de proteger a sociedade sadia mediante a retirada do doente das ruas (LEANDRO, 2013). A 

fala abaixo retrata o entendimento do colaborador diante do episódio da separação, arraigado 

na ausência de tratamento da lepra. 

 

“Na época do isolamento não teria probabilidade de tratamento em casa, 

primeiro por causa do preconceito, segundo em decorrência da política 

sanitária da época e terceiro porque a medicação não era eficaz.” (Senhor 

Preto) 

 

As colônias tinham vida autônoma e os pacientes buscavam reproduzir em seu 

cotidiano aspectos da sociedade externa que os havia excluído, inclusive na formação de 

novos laços familiares. Os internos foram separados de seus filhos e muitos destes ficaram 

mantidos em instituições chamadas de preventórios (SIMPSON et al., 2013). 

Aos preventórios cabia a função de prevenção, pois se acreditava que a criança teria 

grande probabilidade de desenvolver a doença por ser filho de um doente, justificando seu 
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afastamento para locais especiais, onde seria examinada periodicamente LIMA; CABRAL; 

SIMPSON, 2013). A associação da lepra do passado com a ausência de cura foi relatada pelos 

colaboradores do estudo ao lembrarem de episódios vivenciados que culminaram na 

separação familiar. 

“Morávamos no educandário porque éramos filhos de leprosos e antes não 

tinha cura.” (Senhor Amarelo) 

“Quando minha avó veio para a colônia eu tinha cinco anos de idade e fiquei 

com meu avô em Macaíba, mas voltaram para me pegar um mês depois que 

ela saiu de casa. Como eu morava com ela, quando ela veio eu tive de vir 

também e fiquei internado no Educandário.” (Senhor Violeta) 

“Antigamente, quando a pessoa tinha era a doença mais feia do mundo, tinha 

de isolar e separar pai de filho.” (Senhor Laranja) 

 

Outro ponto abordado pelos colaboradores com relação à lepra foi o uso deste termo 

para diferenciar seu significado com relação à hanseníase na atualidade. No Brasil, a 

substituição da palavra “lepra” por “hanseníase” se deu com a finalidade de reduzir o 

preconceito e a discriminação. A utilização de campanhas em rádio, televisão, escolas e 

distribuição de panfletos educativos é um mediador para divulgar a nova denominação, 

associada à existência de tratamento e cura (SIMPSON et al., 2011). 

Os colaboradores explicitaram que o sentido da palavra está em consonância com o 

contexto, denotando diferença entre a lepra e a hanseníase, remetendo àquela a noção de 

deformidades físicas e segregação.  

 

“Naquele tempo a gente não chamava de hanseníase, era lepra e era muito 

pesado... quem estava na colônia ficou distante da família, e eu tinha medo 

porque via aquele pessoal faltando orelha, faltando dedo...” (Senhora Verde) 

“Naquele tempo o povo chamava de lepra, hoje chamam hanseníase... Naquele 

tempo não existia isso e era preciso separar os filhos dos pais.” (Senhora 

Marrom) 

“Ainda bem que hoje a hanseníase é diferente da lepra. Porque o pessoal tinha 

medo até da gente que era filho de leproso. Tinha a lenda da mulher da orelha 

grande que matava criança para comer o fígado porque diziam que fígado de 

criança sarava.” (Senhora Rosa) 
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Em consonância com os relatos, a terminologia “hanseníase” tenta modificar o 

fantasmagórico da lepra no passado, ao passo que o imaginário da doença se mantém vivo na 

memória dos colaboradores e da sociedade no geral (SANTOS; RIBEIRO; MONTEIRO, 

2012). Por outro lado, a mudança na nomenclatura está associada a transformações no 

enfrentamento da doença, com a adoção de tratamento poliquimioterápico e políticas para seu 

controle e eliminação (NUNES; OLIVEIRA; VIEIRA, 2011). 

 

 A história no presente 

 

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo bacilo de Hansen, nome 

utilizado em homenagem ao médico norueguês Gerhard H. A. Hansen, que identificou o 

bacilo. O uso do radical “hansen” também foi adotado para denominação da hanseníase, em 

substituição ao termo “lepra”, denotando uma visão científica para a doença (SANTOS; 

RIBEIRO; MONTEIRO, 2012).  

Com o desenvolvimento tecnológico e científico na área da farmacologia, o 

isolamento do doente deixou de ser compulsório e sua regulamentação se deu mediante a 

aprovação da Portaria nº 165/BSB, de 14/05/1976, que modificou a política de controle da 

hanseníase ao determinar o fim do isolamento dos pacientes e a adoção do tratamento 

ambulatorial (OPROMOLLA; LAURENTI, 2011). 

A mudança na operacionalização da doença é uma conquista para a área da saúde e 

para reabilitação do doente na esfera social. A condução da doença e do doente atualmente 

pautada na ausência do isolamento é expressiva na fala dos colaboradores do estudo, que 

carregam consigo a experiência da triste realidade do passado e das consequências resultantes 

da segregação familiar.  

 

“Hoje a hanseníase continua em alguns lugares se expandindo, no entanto tem 

cura e o acompanhamento é em casa... A pessoa doente não tem mais o 

problema de ficar isolada e distante da família.” (Senhor Azul) 

“Hoje, quando tem a doença que faz o tratamento e tem cura... não precisa 

separar a família.” (Senhora Marrom) 

“Hoje é uma doença comum, tem medicação, faz tratamento em casa, junto 

com as crianças.” (Senhor Amarelo) 
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“Hoje tem tratamento e, se naquela época tivesse, a gente não teria se 

separado e não teria de dividir ele para um canto e agente para outro, sem se 

conhecer.” (Senhora Rosa) 

 

Embora o isolamento e internamento compulsório do doente de hanseníase remetam à 

doença no passado, ressalta-se que as reações da sociedade frente à pessoa doente variam. Ao 

mesmo tempo em que alguns doentes optam por não compartilhar seu diagnóstico com a 

família, temendo rejeição, outros comunicam e recebem o apoio familiar (SILVEIRA et al., 

2014). 

Essa ambiguidade de comportamento está associada à dupla face da história lepra e 

hanseníase, de modo que as descobertas e mudanças no padrão de tratamento possibilitam 

uma (re)categorização de tais indivíduos. A presença de cura e quebra na cadeia de 

transmissão mediante o início do tratamento adequado, assim como a disseminação dessas 

informações para a sociedade, aumentando o número de pessoas esclarecidas com relação à 

hanseníase, modifica a postura social diante da doença e do doente (ROCHA et al., 2011). 

A existência de tratamento medicamentoso e cura foi citada pelos colaboradores, que 

enfatizaram essa mudança na condução do doente de hanseníase, diferentemente do 

vivenciado no passado segregador e excludente.  

 

“Hoje é hanseníase, porque foi um homem chamado Hansen que descobriu o 

bacilo, e com isso ficou bacilo de Hasen, não é?! Com essa descoberta veio o 

tratamento com remédio.” (Senhora Rosa) 

“Hoje é tudo diferente, porque a hanseníase tem medicação certa e tem cura. 

O tratamento é diferente. É melhor, feito em casa... Pode ficar junto de todo 

mundo. O marido da minha vizinha teve hanseníase e foi tratado em casa.” 

(Senhor Branco) 

“Hoje, a pessoa que tem hanseníase já pode provar cedo que está com a 

doença e fazer sua medicação em casa. Muitas pessoas terminam o tratamento 

e você não sabe nem que tiveram a doença.” (Senhor Verde) 

“A hanseníase é uma doença normal e criança pode ser criada com ele 

doente! Antes era na colônia, a gente teve esse impacto todo, e hoje o 

tratamento é feito em casa e tem cura! Mas se demorar a tratar ficam aquelas 

deformidades.” (Senhora Vermelho) 
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A PQT, introduzido nos anos de 1980, é o esquema de tratamento padrão da 

hanseníase recomendado pela Organização Mundial da Saúde e é o principal responsável pela 

redução no número de casos dessa enfermidade em nível global (OPROMOLLA; 

LAURENTI, 2011). Ressalta-se que, além do tratamento com o PQT, a política de controle da 

hanseníase requer o desenvolvimento de ações voltadas para a prevenção, controle e 

tratamento das incapacidades físicas, uma vez que tais complicações são responsáveis por 

repercussões psicossociais e de preconceito (LIMA; SIMPSON; CABRAL, 2014). 

O MORHAN é outro eixo estruturante envolvido com as ações de controle da doença 

no Brasil, dispondo-se para mediar a construção de políticas públicas eficazes, como também 

atuar junto a movimentos sociais de pessoas envolvidas com a causa para eliminar o 

preconceito e estigma em torno da doença (SIMPSON et al., 2013). 

O preconceito e a discriminação estiveram presentes no cotidiano do doente de lepra e 

de sua família, quando a sociedade desconhecia elementos relacionados à cadeia 

epidemiológica da doença. Diferentemente de hoje, conforme as histórias contadas, percebeu-

se nas falas dos colaboradores a associação entre a existência de tratamento e redução do 

preconceito e discriminação para com hanseníase. 

 

“Se o tratamento de hoje fosse o mesmo no período em que meus familiares 

estiveram internados, nosso relacionamento seria diferente... Haveria menos 

sequelas psicológicas e sociais com relação às marcas da doença, ao 

preconceito e separação da família.” (Senhor Preto) 

“Antigamente existia muito preconceito, hoje não é tanto porque não pega 

mais depois que trata.” (Senhor Violeta) 

“Mas a hanseníase hoje é diferente da de antigamente... É bom porque trata 

em casa e ninguém discrimina.” (Senhor Laranja) 

 

Apesar da existência de tratamento, ainda permanece uma imagem do doente de 

hanseníase associada às deformidades e incapacidades físicas, estigma e preconceito 

vivenciados no passado (BATISTA; VIEIRA; PAULA, 2014). A hanseníase herda o mito da 

lepra que sempre acompanhou a doença. Esta circunstância é compreensível ao remeter à 

exclusão sofrida no passado, de modo que ter hanseníase vai além da aquisição de alterações 

na pele e nos nervos periféricos, adquirindo também uma identidade associada à doença no 

passado (SIMPSON et al., 2013). 
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Na continuidade do processo que envolve as ações de saúde voltadas para a doença, 

afirma-se a necessidade de desenvolvimento de campanhas que façam a associação dos dois 

termos, “lepra” e “hanseníase”, enfatizando as diferenças na condução do paciente com 

existência de tratamento e cura, dispensando a internação (SANTOS; RIBEIRO; 

MONTEIRO, 2012). 

Nessa perspectiva, recomenda-se pensar sobre a adoção de uma política voltada para 

reinserção social dos acometidos pela hanseníase, semelhante ao que ocorre com outros 

contingentes estigmatizados, como, por exemplo, as políticas destinadas aos indivíduos 

portadores de necessidades especiais e também aqueles com transtornos mentais (ROCHA et 

al., 2011).  

 

5.4 Hanseníase e educação em saúde: relatando a experiência 

 

A hanseníase é uma doença crônica, de caráter infeccioso, causada pelo 

Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, o qual acomete a pele e os nervos periféricos 

levando a alterações dermatoneurológicas. Diante do potencial incapacitante da hanseníase, 

seu diagnóstico tardio e ausência de tratamento podem provocar incapacidades físicas e 

deformidades corpóreas (PINHEIRO et al., 2014). 

Em se tratando da epidemiologia, a prevalência de casos de hanseníase se faz presente 

em áreas desfavoráveis, nas quais a população tem baixo poder aquisitivo, está exposta a 

desnutrição e que vive em ambiente aglomerados com superpopulação. O Brasil é 

considerado o segundo país no mundo em detecção de casos novos de hanseníase, mantendo-

se atrás apenas da Índia (LIMA; SIMPSON; CABRAL, 2014). 

Diante do poder incapacitante e de sua magnitude, a hanseníase é considerada um 

problema de saúde pública no Brasil. Se a doença não receber intervenções precoces, como 

diagnóstico e tratamento na fase inicial, podem ocorrer alteração física e comprometimento 

social, além da possibilidade de contaminar outras pessoas (LIMA et al., 2010).  

As deformidades encontradas nos doentes e ex-doentes de hanseníase podem ser 

resultantes da procura tardia aos serviços de saúde, restrição de acesso ao serviço ou falta de 

conhecimento sobre os sinais e sintomas da doença, resultando em diagnóstico tardio e 

consequente instalação de incapacidades (SOBRINHO; MATHIAS; LINCOLN, 2009). 

As alterações corpóreas advindas com a doença, juntamente com a carga histórica 

estigmatizante e desconhecimento sobre o contágio, prevenção, sinais e tratamento desta 

doença aumentam o preconceito e são empecilhos ao tratamento da hanseníase (ROCHA et 
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al., 2011). Sendo assim, observa-se que a divulgação dos sinais e sintomas da hanseníase para 

a população em geral e o aumento da cobertura de controle da doença são fatores que 

favorecem a detecção dos casos de hanseníase (ARANTES et al., 2010). 

O esclarecimento da população sobre hanseníase, existência de tratamento e cura, bem 

como o estímulo à reflexão acerca do medo e preconceito existentes em torno da doença são 

fundamentais para a promoção do diagnóstico precoce e controle da doença, por favorecerem 

a disseminação dessas informações para a população, levando à possibilidade de 

autossuspeição diagnóstica e procura pelos serviços de saúde (PINHEIRO et al., 2014).  

As atividades desenvolvidas para a educação em saúde partem do pressuposto de que 

as informações contidas nas mensagens emitidas ao receptor podem ser incorporadas ao 

cotidiano daqueles que as recebem, para aumentar sua liberdade de decisão de modo a 

favorecer o comportamento desejado para a manutenção da saúde ou do cuidado de si 

(SILVA; PAZ, 2010). 

O Programa Nacional de Controle da Hanseníase tem como componentes 

estruturantes as atividades de comunicação e a educação em saúde, organizadas a partir de 

três eixos que devem ser conduzidos em conformidade com as políticas vigentes: ações de 

comunicação em saúde; educação permanente; e mobilização social (BRASIL, 2011d).  

A educação em saúde é uma atividade intrínseca ao processo de trabalho em saúde 

desenvolvido pelo enfermeiro, a qual é um instrumento utilizado tanto âmbito individual, 

como no trabalho desenvolvido junto à coletividade (SIMPSON et al., 2011). Quando 

relacionadas com a hanseníase, tais medidas são essenciais para evitar sua evolução, com 

consequente instalação das incapacidades físicas, reduzindo os custos com a reabilitação e 

favorecendo sua eliminação, enfatizando-se, assim, a importância de atividades educativas 

voltadas para a hanseníase (PINHEIRO et al., 2014). 

Considerando o fazer da história oral, a etapa de conferência do produto transcrito, 

onde as versões escritas das narrativas são entregues aos colaboradores para seu 

reconhecimento e autorização para uso mediante a assinatura da carta de cessão, foi um 

momento oportuno para manter um diálogo sobre a situação que a hanseníase representa na 

atualidade. 

Em data e local previamente acordados entre o pesquisador e os participantes do 

estudo, a atividade educativa foi realizada individualmente com cada um dos colaboradores, 

ora no conforto sua residência, ora em ambiente público, porém livre de ruídos e interferência 

que pudessem atrapalhar o diálogo. 
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Como autores que vivenciaram a história no passado, os participantes da pesquisa 

carregam consigo a cicatriz resultante de uma política de saúde segregacionista e excludente, 

por ocasião do caráter contagioso e ausência de tratamento. Eles são amplamente 

conhecedores do significado que a hanseníase, outrora denominada lepra, tem para suas vidas: 

estigma, preconceito, segregação social e separação familiar.  

O estigma e a exclusão vivenciados no passado influenciam diretamente a forma como 

a hanseníase é afrontada pela sociedade na atualidade, gerando rejeição ao doente e à doença. 

O fantasmagórico associado à lepra no passado aumenta o medo de contrair a doença (SÁ; 

SIQUEIRA, 2013), colocando o doente em situação de desvantagem e consequente 

marginalização, que só é possível ser revertida ao passo que a sociedade toma conhecimento 

acerca da cadeia epidemiológica da hanseníase (ROCHA et al., 2011). 

Para que as atividades voltadas à educação em saúde sejam efetivas, faz-se necessário 

que os profissionais de saúde, incluindo os enfermeiros, valorizem as experiências 

vivenciadas, crenças e valores da população que são intrínsecos à hanseníase, compreendendo 

o significado que essa doença possui na vida das pessoas e, de mesmo modo, o conhecimento 

que têm diante de tal moléstia (SILVA; PAZ, 2010). 

Considerando a subjetividade e experiência que os colaboradores têm acerca da 

temática, concebeu-se como um momento de compartilhamento e troca de conhecimentos. 

Conversou-se sobre as implicações físicas e sociais da doença vivenciadas no passado e que 

ainda repercutem na atualidade, informando sobre sua magnitude no contexto do Brasil, país 

com maior número de casos em toda a América. 

Foi um momento oportuno para o esclarecimento de dúvidas, enfatizando o agente 

etiológico, modo de transmissão e manifestação clínica da doença. Observou-se que os 

colaboradores conheciam a sintomatologia dos casos mais avançados, como mãos em garra, 

infiltração no pavilhão auricular, nariz, nódulos, além das manchas, porque presenciaram tais 

sintomas em seus parentes.  

Muitos desconheciam a apresentação inicial da doença, caracterizada pela presença de 

manchas hipocrômicas, em pequeno número e localizadas em qualquer parte do corpo. 

Enfatiza-se que, na fase inicial, há alteração de sensibilidade nas lesões, frequentemente 

representada por disfunção na sensibilidade térmica, ou simplesmente áreas de hipoestesia na 

pele (ARAÚJO, 2003).  

A importância de se reconhecer as características da hanseníase consiste na 

necessidade de buscar atendimento imediato visando ao diagnóstico precoce. Tais 
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informações foram conversadas com cada um dos colaboradores, bem como o serviço de 

saúde a ser procurado em caso de suspeita de hanseníase. 

Diagnosticar a doença em sua fase inicial, assim como iniciar tratamento 

precocemente são medidas que auxiliam na quebra da cadeia de transmissão da hanseníase e 

também na prevenção de incapacidades físicas, reduzindo gastos com reabilitação e 

melhorando a capacidade funcional e qualidade de vida daqueles acometidos pela hanseníase 

(SIMPSON et al., 2011). 

A existência de tratamento, cura, e a ausência de separação foram características da 

hanseníase amplamente citadas pelos colaboradores do estudo, que, em face das cicatrizes na 

memória provindas de uma experiência negativa, observam positivamente as mudanças de 

conduta diante da doença.  

As medidas de controle desenvolvidas pelo Programa de Controle da Hanseníase, 

bem como o acompanhamento por profissionais de saúde e tratamentos medicamentosos são 

direitos dos cidadãos. O tratamento da hanseníase é realizado em nível ambulatorial, com 

medicamentos disponibilizados gratuitamente pelo SUS no esquema PQT, que possui 

especificidade em relação à classificação operacional e faixa etária
 
(BRASIL, 2008a).  

O diagnóstico, tratamento, atenção às complicações e ações destinadas à reabilitação 

de incapacidades físicas são medidas prioritárias no manejo das pessoas afetadas pela 

hanseníase, constituindo os eixos norteadores do controle da doença. As políticas de saúde 

voltadas para a hanseníase encontram o desafio de proporcionar aos indivíduos acometidos 

pela moléstia atendimento por profissionais competentes, assegurando igual oportunidade de 

diagnóstico e tratamento (OPROMOLLA; LAURENTI, 2011). 

Enfatiza-se ainda a necessidade de divulgações sobre a doença para a população, 

pois, mesmo em face de fácil diagnóstico e existência de cura, o conhecimento sobre os sinais 

e sintomas da doença estimula a busca pelo serviço de saúde, facilitando o acesso ao 

diagnóstico e ao tratamento fornecido pela rede de atenção (BRASIL, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As histórias narradas pelos familiares de ex-doentes de hanseníase tratados em 

hospitais-colônia, e que estão registradas neste trabalho, contribuem com o arsenal de 

documentos que resgatam a história da lepra no Brasil e, mais especificamente, aquela que se 

passou no Estado do Rio Grande do Norte. Os cenários vivenciados foram muitos, 

envolvendo o Hospital Colônia São Francisco de Assis, o Educandário Oswaldo Cruz, os 

dramas vividos em meio social, bem como no ambiente familiar. 

Os estudos que fazem uso da História Oral proporcionam o conhecimento de 

experiências subjetivas, narradas pelos próprios protagonistas das histórias, sob suas 

respectivas óticas. Embora as histórias contadas tenham como cunho a autenticidade de serem 

únicas, de modo que as vivências não são as mesmas, elas apresentaram pontos de intersecção 

no tocante ao fato de os colaboradores do estudo serem familiares de ex-doentes de lepra 

segregados em hospitais-colônia. 

A análise das narrativas aponta para os prejuízos decorrentes da ausência de 

tratamento, cura, e da consequente política de isolamento compulsório para aqueles acometido 

pela lepra. O fato de ter um parente com lepra, doença que segregava suas vítimas, repercutiu 

negativamente na vida dos familiares que, mesmo não tendo a doença, também tiveram suas 

relações sociais e familiares prejudicadas. 

Os resultados do estudo apresentam empecilhos nas relações sociais vivenciadas pelos 

familiares de ex-doentes de lepra tratados em ambiente asilar. Os colaboradores relataram 

vivências de estigma, preconceito e exclusão social por carregarem consigo a marca de ter 

uma pessoa com lepra na família. As repercussões sociais que afligiam a vida do doente 

também se faziam presentes no cotidiano de seus parentes, embora fossem sadios. 

O conteúdo das narrativas revela alterações no vínculo familiar que deixaram 

cicatrizes na vida dos colaboradores. A privação do convívio com o parente segregado na 

Colônia São Francisco de Assis marcou a desagregação familiar, restringindo a relação entre 

avós e netos, irmãos e, principalmente, entre pais e filhos. Em algumas situações, o 

estabelecimento de laços e vínculo familiar não ocorreu, uma vez que a criança foi separada 

dos pais logo após o nascimento. 

Os colaboradores demonstraram mágoa e insatisfação diante das mudanças nas 

relações e no convívio com o familiar doente.  A dificuldade para realizar visitas ao interno 

foi amplamente relatada pelos colaboradores, principalmente para os filhos residentes no 
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Educandário Oswaldo Cruz. As crianças não tinham liberdade para visitar seus parentes e, 

quando o faziam, o encontro ocorria a distância, sem possibilidade de toques e afagos.   

A segregação do doente de lepra em hospitais-colônia gerou consequências que não 

foram esquecidas, como dor em face do distanciamento, saudade e ausência de relações 

afetivas tanto para as crianças que residiram no educandário, como para os indivíduos que 

passaram a residir com parentes distantes. Os vínculos familiares construídos no período em 

que alguns dos colaboradores residiram no Educandário Oswaldo Cruz e a busca pela 

aproximação entre o colaborador do estudo e o parente segregado na Colônia São Francisco 

de Assis também foram lembrados. 

A experiência de ter um familiar com lepra vitimado pelo isolamento asilar deixou 

cicatrizes na memória dos colaboradores do estudo, que relataram uma dualidade existente 

ente a lepra do passado e a hanseníase no presente, a qual tem tratamento medicamentoso e 

cura. O conteúdo das narrativas evidencia que muitas das dificuldades experimentadas no 

período do isolamento compulsório, como ausência de cura e segregação familiar, foram 

superadas com a introdução do tratamento poliquimioterápico para a hanseníase. 

No passado, as dificuldades no estabelecimento de relações cordiais com a sociedade 

modificaram a condição de viver daqueles que tinham a doença e também de seus familiares. 

Atualmente, embora o tratamento seja realizado em nível ambulatorial e a hanseníase tenha 

possibilidade de cura, a falta de conhecimento adequado sobre a temática influencia o 

convívio social do doente e daqueles que estão ao seu redor. 

Acredita-se que o imaginário social vinculado ao estigma e preconceito vivenciados 

pelo doente de lepra e seus familiares no passado reflete diretamente no pensar da hanseníase. 

Atualmente, muitos dos doentes e das pessoas com as quais ele convive não se sentem 

confortáveis com o diagnóstico de hanseníase em razão de desconhecerem características da 

doença, gerando empecilhos no convívio familiar e no ambiente de trabalho. 

Ao tomar nota das repercussões que essa moléstia causou no passado na vida de 

doentes e de seus familiares, e diante do impacto social que a hanseníase gera na atualidade, 

cabem aos profissionais de saúde a sensibilização e valorização de um cuidado integral 

destinado aos pacientes, sua família e a comunidade em geral, a fim de reduzir o estigma e 

aumentar a adesão ao tratamento. 

E ressaltando o enfermeiro, como profissional atuante na área da saúde que presta 

assistência direta aos acometidos pela hanseníase, sugere-se o desenvolvimento de uma 

assistência voltada para a família. Esta é uma estrutura fundamental de suporte e motivação 
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para os usuários darem continuidade ao tratamento, enfrentarem as complicações da 

hanseníase, bem como as adversidades sociais inerentes à doença. 

A assistência prestada pelo enfermeiro requer o desenvolvimento de um plano de 

cuidados que vá além do amparo à doença, envolvendo o indivíduo em seu contexto 

multidimensional, com valorização de suas crenças, estado biológico, psicológico e social.  

Cita-se também o apoio à família para enfrentar as dificuldades advindas com o 

processo patológico, bem como o desenvolvimento de estratégias para a superação de desafios 

relacionados às crenças, estigma e preconceitos diante da hanseníase, com esclarecimento de 

dúvidas e divulgação de informações de qualidade na tentativa de reduzir a incidência e 

prevalência da doença, acabar com o estigma e preconceito da hanseníase. 

A necessidade de informar a comunidade como um todo sobre aspectos relacionados à 

hanseníase se justifica pela possibilidade da autossuspeição diagnóstica ao se conhecer a 

sintomatologia da hanseníase, com consequente busca pelo atendimento visando ao 

diagnóstico precoce. Considerando a subjetividade e experiência que os colaboradores têm 

acerca da temática, tais informações foram conversadas com cada um dos participantes do 

estudo, bem como o serviço de saúde a ser procurado em caso de suspeita de hanseníase. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: História Oral Temática de 

familiares atingidos pela hanseníase: vivências influenciadas pelo tratamento asilar, que 

tem como pesquisador responsável Prof
a
. Dr

a
. Clélia Albino Simpson. 

 Esta pesquisa pretende: Narrar a história de familiares de ex-doentes de hanseníase 

que foram tratados em hospital colônia; além disso,  pretende Identificar se familiares de 

pacientes com hanseníase tratados em hospitais colônia eram atingidos pelos preconceito, 

estigma e exclusão que permeava a vida dos portadores de tal doença; Identificar ser o 

tratamento de ex-doentes de hanseníase em hospitais colônia alterou a efetivação de laços 

familiares entre tais indivíduos e os membros de sua família; Averiguar qual a compreensão 

que familiares de ex-doentes de hanseníase tratados em hospitais colônia têm sobre a 

hanseníase; e Promover, junto aos participantes da pesquisa, uma palestra sobre hanseníase 

como atividades de promoção da saúde. 

 O motivo que nos leva a fazer este estudo está contemplado no desejo de construir a 

história da Hanseníase no RN, a partir do relato das experiências daqueles que estiveram 

envolvidos com o processo saúde-doença, durante a política de asilamento. Para isso, utilizar-

se-á da História oral temática, uma metodologia e técnica, cuja forma de coleta de dados se dá 

por meio da entrevista, buscando colher informações contidas na memória dos familiares de 

ex-doentes de hanseníase tratados em regime asilar.   

 Caso você decida participar, você deverá assinar um termo consentindo sua 

participação, um termo consentindo a gravação de voz e de imagens. Você será submetido a 

uma entrevista que contém duas partes: uma destinada à identificação do sujeito da pesquisa e 
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outra relacionada com o objeto de estudo. A segunda parte é composta por três perguntas 

abertas que nortearão a coleta dos relatos.  

Durante a realização, os participantes serão submetidos a gravação de seus relatos e de 

suas imagens. A previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante 

àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. Porventura, há possibilidade de 

risco psicológico causado pela recordação de dificuldades vividas, e desta maneira, serão 

minimizados pela não realização da entrevista quando o participante, mesmo aceitando fazer 

parte da amostra, se sentir desconfortável em relembrar situações vivenciadas, além da 

suspensão da entrevista quando solicitado pelo entrevistado, ou quando o pesquisador 

perceber o mal estar causado pelas recordações.  

O estudo permitirá que parte da história vivenciada seja trazida à tona e registrada, 

possibilitando que gerações conheçam o antepassado das políticas de saúde quanto ao 

processo saúde-doença da Hanseníase.  

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, na pessoa da própria responsável pela pesquisa Prof
a
. Dr

a
. Clélia Albino Simpson.   

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Prof
a
. 

Dr
a
. Clélia Albino Simpson, Tel (84)3208-4070. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Prof
a
. Dr

a
. Clélia Albino Simpson. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa História Oral Temática de familiares atingidos pela hanseníase: vivências 

influenciadas pelo tratamento asilar, e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

Natal __________/__________/_________. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Prof
a
. Dr

a
. Clélia Albino Simpson, declaro 

que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse 

estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal _________/__________/__________. 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

Impressão datiloscópica 

do participante 
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APÊNDICE B - Termo de Autorização Para Gravação de Voz 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _________________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “História Oral Temática de familiares 

atingidos pela hanseníase: vivências influenciadas pelo tratamento asilar” poderá trazer e, 

entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, 

estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste 

termo, os pesquisadores Prof(a) Dra. Clélia Albino Simpson e a mestranda Mônica Gisele 

Costa Pinheiro, a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma 

parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada 

e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e 

jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha 

autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) 

coordenador(a) da pesquisa Prof(a) Dra. Clélia Albino Simpson, e após esse período, 

serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, _______/_________________/________. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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APÊNDICE C - Instrumento de coleta de dados 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

CARACTERIZAÇÃO DO COLABORADOR DO ESTUDO 

 

Nome:______________________________________________________________________ 

Nº: Nome fictício: _________________________           Gênero: (   ) M      (   ) F 

Naturalidade: ______________________________ Idade: ______ anos 

Endereço Residencial: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

E-mail:________________________________________ Telefone:__________________ 

Grau de parentesco: ___________________________  

 

Escolaridade: 

(   ) Sem estudos 

(   ) Primeiro grau incompleto 

(   ) Primeiro grau completo 

(   ) Segundo grau incompleto 

(   ) Segundo grau completo 

(   ) Superior incompleto 

(   ) Superior completo 

(   ) Outro ________________ 

 

Estado Civil: (   )Solteiro (a)  (   ) Casado (a) (   ) Viúvo (a)    

(   ) Divorciado (a) (   ) Outros: ________________ 

 

Profissão: ____________________________________________________ 

Renda Familiar: (   ) até 1 salário mínimo          (   ) de 1 a 2 salários mínimos 

       (   ) de 2 a 5 salários mínimos        (   ) acima de 5 salários mínimos 

 

Local da entrevista: ___________________________________________________________  

Data da entrevista:___/___/_____ Hora início: ________ Hora fim: ________ 
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QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 Fale sobre sua experiência como familiar de um ex-doentes de hanseníase asilado no 

Hospital Colônia São Francisco de Assis (Você também era atingido (a) pelo preconceito? 

Aonde ocorria o preconceito?). 

 Fale se o isolamento de seu parente no Hospital Colônia São Francisco de Assis influenciou 

no estabelecimento de vínculos entre vocês (Vocês ficaram mais distantes? Se não fosse o 

internamento, a relação de vocês seria diferente?). 

 Fale sobre sua compreensão acerca do significado que a hanseníase tem na atualidade.
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APÊNDICE D - Carta de cessão 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970. Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

CARTA DE CESSÃO 

Prezado (a) Pesquisador (a) 

Eu, _______________________________________________________________________, 

de estado civil_____________________ e, portador (a) do RG n°: _____________________, 

Órgão Expedidor _____________________, declaro para os devidos fins que participei , de 

forma voluntária, como colaborador (a), da pesquisa intitulada “História Oral Temática de 

familiares atingidos pela hanseníase: vivências influenciadas pelo tratamento asilar”, bem 

como também declaro que cedo os direitos de minhas fotos, cartas, documentos e entrevista, 

concedida no dia ___/___/_____, para que a Professora Doutora Clélia Albino Simpson, 

vinculada a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e responsável pela pesquisa, possa 

usá-la integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e limites de citações, desde a 

presente data. Da mesma forma, autorizo o uso de terceiros para ouvi-la e usar citações, 

ficando vinculado o controle à responsável pela pesquisa, que tem sua guarda. 

 

 

 

______________________________________ 

 Assinatura do colaborador  

 

 

 

Natal, ______ de ____________________ de ________. 

 

 

Impressão datiloscópica do 

participante 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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