
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

ANA MICHELE DE FARIAS CABRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVÊNCIAS COMPARTILHADAS DE FILHOS SEPARADOS PELA HANSENÍASE 

NO RN A LUZ DA HISTÓRIA ORAL DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

Natal, RN  

2013 



 

 

 

ANA MICHELE DE FARIAS CABRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVÊNCIAS COMPARTILHADAS DE FILHOS SEPARADOS PELA HANSENÍASE 

NO RN A LUZ DA HISTÓRIA ORAL DE VIDA 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

área de concentração Enfermagem na Atenção à Saúde, como 

requisito para a obtenção do título de Mestre em Enfermagem. 

 

 

Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde mental e coletiva. 

 

 

Grupo de Pesquisa: Ações promocionais e de atenção à saúde 

de grupos humanos em saúde mental e coletiva. 

 

 

Orientador: Profª Dra. Clélia Albino Simpson 

 

 

 

 

Natal, RN  

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte - UFRN 

Biblioteca Setorial Especializada em Enfermagem Profª Bertha Cruz Enders 
  

 

C117v      Cabral, Ana Michele de Farias. 

       Vivências compartilhadas de filhos separados pela hanseníase no 

RN a luz da história oral de vida. / Ana Michele de Farias Cabral. – 

Natal, 2013. 

                      141f. : il. 
     
    Orientadora: Clélia Albino Simpson.  

  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Enfermagem, 

2013. 
                    

 1. Hanseníase – Dissertação.  2. Relações pais-filho - Dissertação. 3. 

Enfermagem - Dissertação. I. Simpson, Clélia Albino. II. Título. 
 

 

RN/UF/BS-Enf.                                                      CDU: 616-002.73(043.3) 

          
           



 

 

 

ANA MICHELE DE FARIAS CABRAL 

 

VIVÊNCIAS COMPARTILHADAS DE FILHOS SEPARADOS PELA HANSENÍASE 

NO RN A LUZ DA HISTÓRIA ORAL DE VIDA 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, área de concentração Enfermagem na Atenção à Saúde, 

como requisito para a obtenção do título de Mestre em Enfermagem. 

 

Aprovada em: 19 de Fevereiro de 2013, pela banca examinadora.  

 

PRESIDENTE DA BANCA: 

 

Profª Dra. Clélia Albino Simpson  

 (Departamento de Enfermagem/UFRN) 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________________________________ 

Profª Dra. Clélia Albino Simpson  

 (Orientador/Presidente - UFRN) 

 

 

_____________________________________________________________ 

Profº Dr.  Francisco Arnoldo Nunes de Miranda  

 (Membro Examinador Interno - UFRN) 

 

 

_____________________________________________________________ 

Profª  Dr. Francisca Lucélia Ribeiro de Farias  

(Membro Examinador Externo - UNIFOR) 

 

 

_____________________________________________________________ 

Profª Dra. Lenilde Duarte de Sá  

(Membro Examinador Externo – Suplente - UFPB) 

 

 

____________________________________________________________ 

Profª Dra. Rejane de Menezes Millions  

(Membro Examinador Interno - UFRN) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Edmilson (in memoriam) e Dona Ana, por alimentar 

meu corpo, minha mente e meu espírito por toda vida. Educadores 

natos, aos quais devo tudo que sou. 

 

Ao meu filho, João Gabriel, te amo e te amarei para sempre. 

 

À minha amiga e companheira, Walquíria, por caminhar comigo, 

dando forças, incentivo e fortaleza. Segurando sempre minha mão. 

 

Aos meus irmãos, Ana Catarina, Edmilson, Deire e Ranieri (in 

memoriam), vocês fazem parte dessa conquista. Extensiva a toda 

família. 

 

À minha segunda mãe, mestre, amiga, orientadora, amada e 

inesquecível, Profa. Clélia, por acreditar e valorizar meu potencial, 

por me confiar essa missão com todo amor e por me ensinar a viver, 

mostrando que a vida é bonita. 

 

Ao meu segundo pai (presente no âmbito material), mestre, amigo, 

orientador, amado e inesquecível, Prof. Arnoldo, por me acolher como 

sempre: com todo amor, paciência e dedicação. 

  



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, criador de todos e tudo, divino artífice e perfeito pai, pelo dom de servir, 

pela força e coragem, pela oportunidade de viver essa experiência inesquecível em minha vida 

de aprendizado e amor, pela sabedoria e fé. Sou e serei eternamente grata. 

 

 

Aos meus pais, Edmilson (in memoriam) e Ana, tesouros verdadeiros e 

insubstituíveis. Agradeço eternamente, papai, pelos balanços de rede ao ninar, as paradas de 

ônibus para me proteger e o alimento guardado no forno, nas altas horas que chegava das 

aulas. E à senhora, mamãe, meu eterno amor e gratidão por cada gota de suor e de lágrimas 

derramadas durante toda minha trajetória e batalhas, especialmente pelas orações. Para vocês, 

minha eterna gratidão, amor e dedicação. 

 

 

Ao meu filho, João Gabriel, minha vida, meu “vidão”, meu tudo, meu “tudão”. 

Você é minha luz e inspiração. 

 

 

À minha amiga e companheira, Walquíria, por estar e permanecer comigo, 

durante as batalhas da vida. Pelo carinho, amor e dedicação, pela companhia nas visitas, 

entrevistas, digitações e pesquisas. Agradeço por sua presença marcante e constante. 

 

 

Aos meus irmãos, Ana Catarina, Edmilson, Deire e Ranieri (in memoriam), pelas 

existências em minha vida que me alimenta e incentiva. Especialmente à minha irmãzinha, 

pois tenho grande responsabilidade em exemplificar o esforço do crescimento, a dedicação 

para o conhecimento e o amor ao próximo. Sou grata, irmãos, pelas palavras de incentivo e 

estímulo. 

 

  



 

 

 

Aos meus tios, sobrinhos, primos, afilhados e familiares, Bastião, Cícero, Finha, 

Nazaré, Graça, Penha, Rita (in memoriam), Marinha, Loló, Joãozinho, Mila, Lipinho, 

Rannyel, Joana e todos os demais, pelos gestos de amor e momentos de alegria e paz em 

família. 

 

 

À minha amada, amiga, orientadora, única, Profa. Clélia, por me acolher e ensinar 

a olhar além dos horizontes limitados do materialismo, por me apresentar experiências 

ímpares de histórias de vidas cheias de sabedoria e desafios. Por trilhar comigo o mundo 

mágico da Filosofia e do conhecimento. Pela disponibilidade nos dias, noites e madrugadas de 

carinho e dedicação. Pela humildade e sapiência de amar e olhar a natureza sem colocar 

óculos. Minha eterna gratidão à minha professora, amiga e mãe. 

 

 

Ao meu mestre, sábio amigo, amado, companheiro insubstituível, Prof. Arnoldo, 

pelo acolhimento, pelas orientações, pelas conversas tão ricas de aprendizado, pelo exemplo 

de amor e dedicação, mostrando que é possível contribuir para mudar a realidade e evoluir 

sempre. Pelos riscos, rabiscos, observações e profundas contribuições. Pelas viagens no 

mundo do conhecimento, às vezes até inacessíveis para mim. Pelos sorrisos e lágrimas. Para o 

senhor, meu segundo pai, meu amor e gratidão. 

 

 

Aos membros da banca examinadora, os Professores Doutores Francisco Arnoldo, 

Lucélia Ribeiro e Rejane Millons, pela paciência, disponibilidade, generosidade e 

contribuição. 

 

 

Ao professor José Carlos Bom Meihy, pelos ensinamentos, conversas e 

contribuições. 

 

  



 

 

 

 

Aos colaboradores diretos deste trabalho, pela generosidade e confiança em 

dividir conosco suas histórias e experiências de vida, de forma tão profunda e autêntica. Não 

tenho dúvida que foram e são para mim, verdadeiros anjos: Gabriel, Rafael, Miguel, Ariel, 

Daniel, Uriel, Mikael, Aniel, Caliel e Rochel. Serei sempre grata. Deus os abençoe.  

 

 

Aos professores do Programa de Pós-Graduação do Departamento de 

Enfermagem, especialmente, a Profª Drª. Francis Tourinho e o Profº Drº Gilson Torres, pelos 

ensinamentos e pela dedicação, vocês são referências para nós. 

 

 

Aos servidores, funcionários e colaboradores do Departamento de Enfermagem, 

pela presença, contribuição e dedicação. Especialmente Sebastião, Zefinha, Gracinha, Xexéu 

e aos demais. 

 

 

À turma do mestrado, pelos momentos difíceis de alegria e de integração. Pelas 

trocas de conhecimento, na arte e na ciência. Pelos debates e discussões, especialmente às 

amigas Grayce, Renata e Marta. 

 

 

Ao amigo João Evangelista, pelo companheirismo, apoio, incentivo e 

cumplicidade. Serei sempre grata pelas palavras de incentivo e pela dedicação. 

 

 

Aos amigos Izabella Bezerra, Fernando Souza e João Mário, pelas orientações, 

apoio, contribuições e amizade. Minha gratidão e consideração. 

 

  



 

 

 

Ao Prefeito Maurício Marques, pela amizade, confiança e paciência, 

especialmente em relação às minhas ausências. Prefeito, minha amizade e gratidão. 

 

 

Aos colegas da Maternidade Leide Morais e da Prefeitura de Parnamirim, pelo 

incentivo e apoio. 

 

 

Às amigas Kelly e Binha, pela dedicação, compreensão e amizade. Pela 

contribuição, especialmente no Projeto de Pesquisa para o Comitê de Ética. Minha gratidão e 

amizade. 

 

 

A todos que direta ou indiretamente contribuíram para esta pesquisa. Minha 

gratidão. 

 

  



 

 

 

HOMENAGEM AOS FILHOS SEPARADOS. 

 

 

 

Tocando em Frente 

 

Ando devagar porque já tive pressa 

E levo esse sorriso, porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe 

Só levo a certeza de que muito pouco sei, eu nada sei 

 

Conhecer as manhas e as manhãs, 

O sabor das massas e das maçãs, 

É preciso amor pra poder pulsar, 

é preciso paz pra poder sorrir, 

é preciso a chuva para florir, 

 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente 

compreender a marcha, e  ir tocando em frente 

Como um velho boiadeiro levando a boiada, 

eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou 

estrada eu sou 



 

 

 

Conhecer as manhas e as manhãs, 

O sabor das massas e das maçãs, 

É preciso amor  pra poder pulsar, 

é preciso paz pra poder sorrir, 

é preciso a chuva para florir, 

 

Todo mundo ama um dia todo mundo chora, 

Um dia a gente chega, e no outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história, 

Cada ser em si, carrega o dom de ser capaz 

e ser feliz 

Conhecer as manhas e as manhãs, 

O sabor das massas e das maçãs, 

É preciso amor pra poder pulsar, 

é preciso paz pra poder sorrir, 

é preciso a chuva para florir, 

 

Ando devagar porque já tive pressa 

E levo esse sorriso, porque já chorei demais 

Cada um de nós compõe a sua história, 

E cada ser em si, carrega o dom de ser capaz, 

E ser feliz 

 

(Almir Sater e Renato Texeira) 
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RESUMO 

 

 

Várias epidemias marcaram a vida das pessoas e coletividades, em todos os períodos 

históricos, sendo um dos principais exemplos a hanseníase, doença infecto-contagiosa, 

marcada pelo estigma, preconceito e exclusão social. No passado, o isolamento compulsório 

dos pacientes portadores de hanseníase causou sérios problemas sociais e psicológicos, 

resultando no afastamento e na ruptura total ou parcial do vínculo familiar. Os filhos privados 

desse convívio, retirados muitas vezes de forma desumana, foram confinados e criados em 

preventórios/educandários. Este estudo teve como objetivo: resgatar a história oral de vida dos 

filhos de portadores de hanseníase que foram internos no preventório/educandário Osvaldo 

Cruz, Natal, Rio Grande do Norte; elaborar uma análise contextual sobre os filhos de 

portadores nos preventórios; conhecer a trajetória de vida de filhos de doentes de hanseníase 

institucionalizados em preventórios/educandários; elaborar um documentário sobre a história 

de vida dos filhos separados da Hanseníase; formar o MORHAN-Potiguar; e implementar o I 

Encontro Estadual do MORHAN-Potiguar. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, 

com uma abordagem qualitativa, aprovado pelo CEP nº 024/024/2012 - Liga 

Norteriograndense de Câncer. Utilizou-se das contribuições do método e técnica da história 

oral de vida como referencial metodológico. Entrevistou-se 10 egressos do 

preventório/educandário Osvaldo Cruz em Natal/RN, filhos de ex-doentes comprovadamente, 

residentes na capital potiguar, de ambos os sexos; maiores de idade; com condições 

cognitivas, intelectuais e emocionais preservadas. A análise das histórias obtidas dos 

colaboradores foi realizada à luz da Análise de Conteúdo Temática. Os resultados e discussões 

são apresentados através de dois artigos, os quais atendem aos objetivos propostos. O 

primeiro denominado: Análise contextual sobre os filhos de portadores de hanseníase nos 

preventórios objetivou registrar o fenômeno dos filhos de portadores de hanseníase no 

preventório, através de quatro níveis contextuais, os quais identificaram a necessidade de 

ampliação do debate em torno das políticas públicas no campo da hanseníase, como forma de 

possibilitar que medidas mais efetivas sejam propagadas, na busca pela redução dos danos e 

consequências diretas resultantes do estigma e marginalização em torno dos doentes e seus 



 

 

 

filhos sadios, egressos de preventórios. O segundo, Hanseníase e a negação da história: 

trajetória de filhos separados, objetivou conhecer a trajetória de vida de filhos de doentes de 

hanseníase que foram institucionalizados em preventórios/educandários. Neste artigo, discute-

se a questão de pesquisa através do estabelecimento de três eixos temáticos: 1. Perdas e 

danos: desintegração e reintegração familiar e a infância negada; 2. Inesquecível: coisas 

marcantes que não se esquece; 3. Expectativa em viver o novo: em busca de outros caminhos 

e destinos. Esses eixos temáticos destacaram as implicações negativas para a vida dos 

colaboradores, decorrentes da separação dos seus pais doentes de hanseníase na época do 

isolamento compulsório, no entanto, também foi evidenciado que essa separação não foi 

determinante em suas histórias de vida, haja vista, terem conseguido proporcionar um novo 

sentido a essas vivências e conduzirem suas vidas com dignidade e fortaleza. Concluiu-se que 

os filhos separados demonstraram resiliência como forma de defesa e enfrentamento do 

estigma e preconceito; sendo capazes de se reinventarem e construírem novos caminhos e 

destinos. 
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ABSTRACT 

 

 

Several epidemics marked the lives of individuals and communities in all historical periods, 

and a prime example is leprosy, infectious disease marked by stigma, prejudice and social 

exclusion. In the past, the compulsory isolation of patients with leprosy caused serious social 

and psychological problems, resulting in the separation and the partial or total disruption of 

the family relationship. Children deprived of this living, removed often inhumanely, were 

kept and bred in preventoriums / educational establishments. This study aimed to: rescue the 

oral history of life of the children of leprosy patients that were built in preventorium Osvaldo 

Cruz, Natal, Rio Grande do Norte; develop a contextual analysis about these children; know 

the life trajectory of children of leprosy patients institutionalized in preventoriums / 

educational establishments; produce a documentary on the history of life of children of 

parents separated by leprosy; forming MORHAN of Rio Grande do Norte state; and 

implement the I Meeting of MORHAN of Rio Grande do Norte state. This is an exploratory 

and descriptive study, with a qualitative approach, approved by the ERC No. 024/024/2012 – 

Liga Norteriograndense Contra o Câncer. We used the contributions of the method and 

technique of oral history of life as methodological reference. We interviewed 10 individuals 

egress from preventorium Osvaldo Cruz in Natal/RN, sons of former patients proven to be 

residents in the city, of both sexes, older than 18, with cognitive, intellectual and emotional 

conditions preserved. The analysis of the histories obtained from collaborators was performed 

in the light of Thematic Content Analysis. The results and discussions are presented through 

two articles which meet the proposed objectives. The first, called “Contextual Analysis on the 

children of leprosy patients in preventoriums” aimed to record the phenomenon of children of 

leprosy patients in preventorium through four contextual levels, which identified the need to 

broaden the debate on public policy in the field of leprosy as a way to enable more effective 

measures to propagate in the search for harm reduction and direct consequences resulting 

from stigma and marginalization around patients and their healthy children, egress from 

preventoriums. The second, “Leprosy and the denial of history: the story of separated 

children”, aimed to know the life trajectory of children of leprosy patients who were 

institutionalized in preventoriums / educational establishments. In this article, we discuss the 



 

 

 

research question through the establishment of three main themes: 1. Losses and damages: 

disintegration and reintegration into the family and denied childhood; 2. Unforgettable: 

remarkable things you do not forget; and 3. Expectancy in living new situations: in search of 

other paths and destinations. These thematic axis highlighted the negative implications for the 

lives of the subjects, arising from the separation of their parents, leprosy patients at the time 

of compulsory isolation; however, has also been shown that this separation was not decisive 

in their life histories, once they have succeeded in providing a new sense of these experiences 

and lead their lives with dignity and fortitude. It was concluded that these children 

demonstrated resilience as form of defense and fighting stigma and prejudice, being able to 

reinvent themselves and build new paths and destinations. 

 

 

Keywords: Leprosy; Oral History; Preventorium; Nursing 
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1. REFLEXÕES INICIAIS 

 

 

A Hanseníase ou doença de Hansen, conhecida também como lepra, é tida como 

uma das doenças mais antigas da história da humanidade, de grande significado para a vida 

das pessoas e da coletividade. Secularmente considerada uma doença contagiosa, mutilante e 

incurável, foi marcada fortemente pelo estigma, preconceito e exclusão social, caracterizada 

por atitudes de rejeição ao doente e seus familiares. 

Nesse contexto, convém salientar que desde as atividades curriculares da 

graduação em enfermagem, especialmente como bolsista do projeto de pesquisa sobre 

hanseníase no bairro de Felipe Camarão, que gerou algumas vivências junto a alguns doentes, 

já existia, em mim, questionamentos sobre o estigma a que os portadores da hanseníase eram 

sujeitos. 

Ao iniciar a minha prática profissional na Secretaria de Saúde do Município de 

Parnamirim/RN, assumindo o cargo de Coordenadora da Estratégia de Saúde da Família, e 

posteriormente como Secretária Adjunta de Saúde, pude constatar a realidade que os 

portadores de hanseníase vivenciavam, os quais, mesmo com a descoberta da cura, ainda 

apresentam a necessidade de ocultarem sua condição, com receio de vivenciarem atitudes 

discriminatórias. 

No entanto, para a elaboração desta dissertação, vale destacar ainda, a minha 

participação na Oficina Temática sobre História Oral, ministrada pelo Professor Dr. José 

Carlos Sebe Bom Meihy, oferecida pela Coordenação de Pós-graduação do Departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, no ano de 2010, a 

qual foi determinante para a escolha do método e técnica para desenvolvimento desta 

pesquisa, que até aquele momento, ainda era um projeto embrionário. 
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1.1. PROBLEMÁTICA E PROBLEMATIZAÇÃO  

 

 

Ao longo da história, a hanseníase despertou o interesse de diversos estudiosos e 

profissionais pela incansável luta pelo seu controle e eliminação no cenário da saúde pública 

mundial considerando seu alto poder incapacitante. 

Nesse âmbito, reconhece-se a importância de compreender a história de vida dos 

doentes de hanseníase. Tornando-se primordialmente interessante conhecer ainda, aqueles que 

foram segregados e isolados em preventórios, os quais foram diretamente atingidos pelo 

estigma da hanseníase mesmo sem nunca terem sido portadores da doença. 

Neste estudo pretendeu-se fazer reflexões sobre a história de vida das pessoas, que 

em sua infância foram portadoras do estigma que as acompanharia por toda a vida, obrigando-

as a esconder sua situação no estabelecimento de suas relações sociais. Acreditamos que, a 

partir de suas histórias de vida, encontraremos respostas para problemas que persistem como 

fantasmas na vida de cada um que vivenciou a hanseníase em suas famílias, sendo ou não 

portador. Essa singularidade nos permitirá entender, um pouco mais, o passado de uma doença 

tão estigmatizante, para que no futuro, e nem mesmo no presente, tais sofrimentos não se 

repitam.  

 

 

1.2. JUSTIFICATIVA  

 

 

Quando nos reportamos ao passado, observamos que a partir do final do século 

XIX, a infância começaria a ser alvo de maiores atenções e se torna objeto de estudo por parte 

da ciência. A ênfase na saúde da criança coincidiu com uma nova dimensão que a questão da 

infância vinha assumindo na área médica na Europa, com reflexos em nosso país, quando se 

verifica, por um lado, a preocupação com a infância sadia, e por outro o crescimento das 

ideias eugênicas. 
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Essa tendência foi se acentuando durante a primeira metade do século XX, quando 

organizaram os primeiros eventos científicos internacionais sobre o tema. A preocupação com 

a criança sadia, filha de doentes de hanseníase, se evidenciou no Brasil principalmente a partir 

de fins da década de mil novecentos e vinte, quando apareceram os primeiros Preventórios.  

Nas décadas seguintes continuaram com o mesmo posicionamento. As mudanças 

estruturais aconteceram, a partir da desinstitucionalização da Hanseníase, com a introdução da 

poliquimioterapia na segunda metade da década de 1970. Na primeira metade da década de 

1980, com o ressurgimento dos movimentos sociais, criou-se em 06 de junho de 1981, O 

MORHAN (Movimento de Reintegração do Hanseniano), cuja finalidade, conforme estatuto 

(1984:2), era a de (...) promover medidas educativas, que visavam a prevenção, diagnóstico. 

precoce, tratamento, reabilitação, informação, conscientização do hanseniano, objetivando a 

sua mais completa reintegração social. Tal movimento marca, historicamente, a participação 

do doente de hanseníase nas tomadas de decisões sobre a própria doença. Através dele, o 

doente passou a reivindicar seus direitos e divulgar o avanço da Hanseníase. 

Nessa época, o Jornal do MORHAN (1987.p.10) dizia: 

 

(...) no Brasil existem 500 mil doentes, mas só a metade deles está registrada nos 

serviços de saúde pública. Os demais não sabem que são doentes ou se escondem 

devido ao preconceito, mantendo os focos infecciosos e a doença fora do controle. O 

Brasil tem 60% dos casos do continente americano. (p.10) 

 

Ainda nessa década, após a VIII Conferência Nacional de Saúde, discutiu-se um 

documento intitulado “Hanseníase e a Constituinte”. Logo após a esse documento, foi 

publicada a Portaria nº 497, de 09 de outubro de 1987, do Ministério da Saúde, a qual 

regulamentava o Programa de Hanseníase. Este, torna-se a ser um programa integrado com as 

diretrizes do Sistema Único Descentralizado de Saúde (SUDS), traduzido em assistência 

hospitalar garantida ao hanseniano, reestruturação dos antigos hospitais, dos asilos e das 

colônias e inserção de representantes dos pacientes nas decisões sobre a doença (SIMPSON, 

1999). 
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Recentemente, o MOHRAN encampou um projeto em nível nacional, visando 

resgatar a história da hanseníase no Brasil. Vale ressaltar que, através das mobilizações do 

movimento nacional, criou-se um grupo para implantar sua sede no Estado do Rio Grande do 

Norte, considerando a não existência de núcleo no estado. Salienta-se a importância do 

movimento como forma de luta para a implantação de políticas públicas que venham 

beneficiar os portadores de hanseníase, como a exemplo da Lei nº 11.520/2007, a qual 

garantiu o direito à indenização aos ex-portadores que foram asilados. 

O Grupo de Pesquisa Ações Promocionais e de Atenção a Grupos Humanos em 

Saúde Mental e Coletiva, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem do Departamento 

de Enfermagem da UFRN, vem desenvolvendo pesquisas na área de hanseníase, com o intuito 

de resgatar uma história esquecida no passado, mas, com influência no presente, através do 

preconceito e estigma. 

Para esse resgate, iniciou-se com o estudo da história de vida dos ex-doentes da 

Colônia São Francisco (VIDERES, 2010), em seguida, a presente pesquisa, com o estudo da 

história de vida dos filhos separados que viveram no Preventório Oswaldo Cruz, e dando 

continuidade, o estudo da história de vida dos profissionais que trabalharam no referido 

leprosário, que se encontra em fase de elaboração, restando por fim, o estudo da história de 

vida dos familiares dos ex-doentes que viveram na colônia, o qual ainda irá ser iniciado. 

Estudos sobre a hanseníase com outros enfoques reforçam o compromisso com a 

temática, como por exemplo: Educação em Saúde sobre o risco de adoecer em hanseníase: 

estratégia na educação básica, Parnamirim/RN (SANTOS, 2011) e ainda pretendemos estudar 

outras vertentes dessa doença. Com o intuito de responder algo que foi tão significativo na 

vida de quem viveu a história de filhos separados, partimos do seguinte questionamento: Até 

que ponto o afastamento dos pais influenciou na história de vida dos filhos dos portadores de 

hanseníase no aspecto psicológico, social e familiar? 
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1.3 OBJETIVOS 

Para conhecer mais sobre os filhos separados e suas inquietações, traçamos como 

objetivos:  

a) Resgatar a história oral de vida dos filhos de portadores de hanseníase que 

foram internos no preventório/educandário Osvaldo Cruz, Natal, RN;  

b) Elaborar uma análise contextual sobre os filhos de portadores nos 

preventórios;  

c) Conhecer a trajetória de vida de filhos de doentes de hanseníase 

institucionalizados em preventórios/educandários;  

d) Elaborar um documentário sobre a história de vida dos filhos separados da 

Hanseníase; 

e) Formar o MORHAN-Potiguar;  

f) Implementar o I Encontro Estadual do MORHAN-Potiguar. 
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2. REFLEXÕES SOBRE A HANSENÍASE 

 

 

2.1. RESGATANDO A HISTÓRIA DA HANSENÍASE 

 

 

Hipócrates utilizou pela primeira vez a denominação "léprêã" quando descreveu 

manchas brancas na pele e nos cabelos, porém em nenhum momento informou sobre 

manifestações neuronais, provavelmente o mesmo estivesse se referindo ao vitiligo. A 

denominação "léprêã" é utilizada na bíblia hebráica como "tsaraáth" tendo o significado de 

desonra, vergonha, desgraça. 

Se nos reportarmos ao início dos tempos, encontraremos, do ponto de vista da 

Bíblia (1966), através dos textos do Antigo Testamento (AT) e do Novo Testamento (NT), a 

seguinte concepção: lepra – termo tsara’at, derivado do hebráico cuja raiz é sãra, que 

significa ser ferido por Deus. 

Há uma controvérsia quanto ao termo empregado hoje, será que possui ou não a 

mesma conotação da época citada? Não sendo pretensão neste estudo o esclarecimento 

etimológico ocorrido nos diferentres períodos de sua historicidade, procurarou-se esclarecer a 

utilização do termo em algumas passagens bíblicas, cujo enfoque é voltado para os diversos 

aspectos do termo lepra. 

Nesta perspectiva, escolheu-se as passagens bíblicas no Antigo e no Novo 

Testamento, as quais se referem aos seguintes termos: a lepra – Lv 13.2; Lv. 14.34; 2Rs 5.27; 

2Cr 26.19; Lc 5.12 leproso – Êx 4.6; Lv 14.2; Nm 5.2; Nm 12.10; 2Rs 5.1; 2 Rs 7.3; 2 Rs 

15.5; Mt 8.2; Mt 11.5; Mt 26.6; Mc 1.40; Mc 14.3; Lc 7.22; Lc 17.12. 

Dessa forma, observou-se, através desse breve rastreamento do termo lepra, sua 

significação e influência bíblica na determinação histórica da doença, os aspectos políticos, 

econômicos, biológicos e sociais fortaleciam a argumentação teológica à medida que 

direcionavam o processo de construção desse conhecimento. De um lado, o termo que designa 

a doença é frequentemente confundido com outras doenças de pele; de outro, circunscreve a 

condição de segregação e de tratamento desses doentes, entregues a própria sorte. Isso parece 

que impedia a observação de suas manifestações pelos profissionais e segmentos sociais, a 

não ser pelos próprios acometidos em suas  
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fases de decomposição e atrofiamento. Evidentemente, o despertar para o diagnóstico da 

doença consumiu muito tempo e longos períodos de estudo. (MIRANDA, 1999) 

No Egito antigo, há referências a essa doença com mais de 3000 anos em 

hieróglifos (de 1350 a.C.). A Bíblia contém passagens fazendo referência ao nome "léprêã", 

haja vista que este termo foi utilizado para designar diversas doenças dermatológicas de 

origem e gravidade variáveis.  

A antiga lei israelita obrigava os religiosos a saberem reconhecer a doença. As 

descrições mais precisas da hanseníase datam de 600 anos a.C. (Tratado Médico Indiano de 

Sushrata Samhita denomina-a "Kushta") onde eram descritos dois grupos principais: Vat 

Rakta o qual apresentavam manifestações predominantemente neurais e Aurun Kushta onde 

eram observadas características virchowianas. 

A hanseníase foi durante muito tempo incurável e mutiladora, forçando o 

isolamento dos pacientes em gafarias, leprosários em português do Brasil, principalmente na 

Europa na Idade Média, onde eram obrigados a carregar sinos para anunciar a sua presença. A 

doença deu, nessa altura, origem a medidas de segregação, algumas vezes hereditárias, como 

no caso dos Cagots no sudoeste da França. 

Segundo Moreno; Enders; Simpson (2008) e Silva Júnior (2008) indícios remotos 

da lepra datam de 600 a.C. e procedem da Ásia, que, concomitantemente com a África, são 

consideradas o berço da doença. Mencionada no Nei Ching Su Wen, um antigo tratado 

médico chinês, e nos textos bíblicos como algo a ser temido, a lepra por muito tempo esteve 

associada a deformidades físicas, pecado, e até mesmo a castigos divinos, provocando na 

sociedade uma imagem distorcida dos doentes ou de todos aqueles que apresentassem sinais 

da doença.  

O número de doentes parece ter aumentado na época das Cruzadas, no final do 

século XI. Foi nesse período também o início da perseguição aos leprosos, que durou três 

séculos. Na França, milhares de leprosos foram queimados nas fogueiras e outros, foram 

expulsos das comunidades, sendo obrigados a mendigarem nas periferias das cidades ou, 

compulsoriamente internados em leprosários ou hospitais para leprosos (GINZBURG, 1991). 
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2.2. A HANSENÍASE NO BRASIL 

 

 

No Brasil, Damasco (2005) relata a probabilidade de a lepra ter sido introduzida 

no país com a chegada dos primeiros europeus, ainda no período colonial. No entanto, estudos 

afirmam que os primeiros casos de hanseníase ocorreram no Rio de Janeiro por volta do ano 

de 1600 (CASTRO; WATANABE, 2009), dois séculos depois do início da colonização 

portuguesa. É possível datar as primeiras iniciativas de cuidados em relação à doença tomadas 

por D. João V, que mandou construir leprosários para afastar os doentes da população dita 

sadia. 

A prática do isolamento de leprosos no Brasil iniciou-se com a construção do 

primeiro lazareto na cidade do Rio de Janeiro, no século XIX, o Hospital dos Lázaros. 

Destaca-se que o modelo vigente era o sanitarista campanhista, no qual foi iniciada uma nova 

fase na Saúde Pública no país, dirigida pelo sanitarista Osvaldo Cruz. Nessa época, foram 

mantidos os procedimentos adotados por outros países para reduzir os casos de lepra, dando 

ênfase a hospitalização – que trata o leproso como doente, improdutivo, deixando-o entregue 

a sua miséria e própria sorte. 

Não apenas no Brasil como em todo mundo, essa prática era considerada a única 

forma de controlar a proliferação da doença e foi mantida até 1940, associada à administração 

— por injeção ou via oral — do óleo de chaulmoogra, medicamento fitoterápico natural da 

Índia (JORNAL DO MORHAN, 2004). Nesse período, o modelo assistencial vigente era o de 

transição, no qual não houveram avanços significativos do Estado, quanto aos investimentos e 

estruturação das políticas de saúde para a Hanseníase. Aconteceu nessa época, um marco 

histórico que foi a descoberta da sulfa, considerada uma nova esperança medicamentosa para 

os doentes. 

O isolamento foi utilizado ao mesmo tempo em que se criou uma estrutura que o 

sustentava. O modelo que se apoiava em um tripé, amparado no funcionamento do leprosário, 

preventório e dispensário foi ratificado como política oficial do Serviço Nacional de Lepra. 

Dentro desse modelo, o infectado deveria ser tratado no leprosário, o comunicante (aquele 

com indicativos de manifestação da doença) no dispensário e os filhos dos infectados, no 

preventório. 
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Na década de 1960, o modelo médico-assistencial, com a modificação da ordem 

política do país sob o materialismo, o discurso dos profissionais de saúde evidenciava as 

diretrizes traçadas pela política de saúde reconhecida nas seguintes palavras de ordem: 

“amparo à saúde”, “campanhas”, “modernização” e “ampliação”. No tocante à lepra, tudo 

permanecia igual aos ocorridos nas décadas anteriores, ou seja, o marasmo e a exclusão social 

através das colônias (VIDERES, 2010). 

Conforme apontam Richards (1993) e Ginzburg (1991) o isolamento compulsório 

dos pacientes portadores de lepra evitou a propagação da doença, mas também causou sérios 

problemas sociais e psicológicos. Um exemplo significativo foi o afastamento de sua família 

geralmente de forma brusca, com perda total ou parcial do vínculo devido à representação da 

doença para o doente, família e sociedade. Ademais, os filhos eram retirados das mães muitas 

vezes de forma desumana, para serem confinados e criados em educandários. 

A política sanitária de segregação contribuiu também para o aumento da 

discriminação da sociedade e da família contra o doente, nos quais, muitas atitudes 

discriminatórias como o medo de frequentar lugares públicos e privados nos quais eles 

circulavam, e, particularmente, de adquirir deformidades pelo contato com os mesmos, 

resultou na violação dos direitos humanos contribuindo para a cristalização do preconceito na 

sociedade e na família, reforçando o auto preconceito dos doentes (BRASIL, 2008). 

Na década de 1980, passa a vigorar o modelo plural e surge o Sistema Único de 

Saúde – SUS, mediante a municipalização da grande maioria dos municípios brasileiros, 

associado à participação das Organizações Não-Governamentais. O foco ampliado do 

conceito de saúde circunscreve o direito à cidadania, e garantiu esta conquista por várias 

camadas da sociedade. Com o doente de Hanseníase esta garantia é percebida no tratamento 

ambulatorial e na desativação das colônias. Ocorreram avanços em termos de ganhos, 

principalmente em campanhas específicas para a erradicação, no entanto, há muito em que 

avançar. 

O Ministério da Saúde, através da Portaria de nº 2.669, de 03 de Novembro de 

2009, estabelece as prioridades, objetivos, metas e indicadores de monitoramento e avaliação 

do Pacto pela Saúde nos componentes pela Vida e de Gestão. Considerando que o 

monitoramento do Pacto pela Saúde deve ser orientado pelos indicadores, 
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objetivos, metas e responsabilidades que compõem o Termo de Compromisso de Gestão. 

Nesse contexto, a hanseníase tida como doença negligenciada, tem como abordagem e 

prioridade sua eliminação, especialmente pela carga estigmatizante e de preconceito. 

Para Lobato (1989), nessa época, não se pensavam nas necessidades 

psicoespirituais do doente portador de lepra em termos de conscientização e cidadania, mas, 

exclusivamente em termos de flagelo, punição e/ou castigo, culpando-o por não ter cumprido 

os cuidados necessários para evitar seu adoecimento. 

De acordo com Cavaliere; Grynszpan (2008) a exclusão do leproso de seu 

convívio social só passou a ser questionada de verdade no fim dos anos 1940, com o avanço 

dos medicamentos quimioterápicos e a descoberta pelos pesquisadores, em estudos 

quantitativos e de laboratório, que o isolamento não detinha a doença nem reduzia o número 

de casos. Tal política, eminentemente violenta foi abolida oficialmente em 1962, mas acabou 

de fato em 1986. 

Nesse contexto, vale destacar as definições e considerações sobre estigma, 

preconceito e exclusão social, já que são marcantes na história de vida dos indivíduos 

vinculados de alguma forma com a ocorrência da hanseníase. Conforme Goffman (1982) o 

estigma é definido como referência a um atributo depreciativo, fraqueza ou desvantagem. Em 

outras palavras, a pessoa estigmatizada é considerada como tendo características diferentes 

das aceitas pela sociedade e é tratada de maneira diferente pela comunidade, que possuem 

atitudes preconceituosas. 

Para Goffman (1982), existem três tipos de estigma: anormalidades do corpo 

(deformidades físicas); culpas de caráter individual (crenças, alcoolismo, homossexualidade, 

desemprego, vícios) e estigmas tribais de raça, nação e religião. Na hanseníase, o estigma está 

diretamente vinculado com as questões relativas ao corpo, à imagem, em geral, o indivíduo 

pode apresentar desde manchas e/ou lesões de variados tipos até deformidades físicas devidas 

ao comprometimento do sistema nervoso periférico. 

De acordo com Crochík (2006), o desenvolvimento do preconceito não é apenas 

permeado por um processo psicológico, mas também é parte de uma construção social. O 

processo de socialização de um indivíduo interfere no fato de ele vir a se tornar 

preconceituoso ou não. Para Allport (1954) o preconceito se constitui em uma atitude 

desfavorável em relação a um indivíduo pelo fato deste pertencer a um grupo ao qual são 

atribuídas características negativas e implica prejuízos de valores sobre o outro grupo, que é 

potencial ou explicitamente objeto de rivalidades e hostilidades. 
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Outro conceito relevante a ser considerado é o de exclusão social, que ganha força 

no Brasil na década de mil novecentos e noventa e tem suas raízes nas ciências sociais 

francesas. Para Escorel (1999) exclusão social é 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. A exclusão social é um 

processo sócio-histórico, que se configura pela repercussão em todas as esferas sociais, mas 

sobressai como necessidade do eu, como sentimentos, significados e ações subjetivas. 

 

 

2.3.OS FILHOS DO PREVENTÓRIO 

 

 

Ao se estudar a história dos grupos estigmatizados, torna-se imprescindível o 

estudo daqueles que, por uma razão qualquer, foram tidos como leprosos e, portanto, como 

tal, sofreram medidas de exclusão. A trajetória dessa moléstia permite verificar que parte da 

visão medieval acerca da doença e de seu portador conseguiu chegar até ao século XXI e que, 

malgrado o avanço da ciência, medidas de exclusão continuaram a ser praticadas em nome da 

defesa do bem estar da coletividade. Mesmo após a descoberta de uma terapêutica eficaz 

contra a doença, medidas de exceção, segregação e violência continuaram a ser praticadas 

contra o doente, e estas também alcançaram seus familiares. 

No Brasil, a revelia das recomendações internacionais que desde a década de mil 

novecentos e vinte já desaconselhavam o isolamento do doente, a prática profilática adotada 

foi a do isolamento compulsório, o que contribuiu para alicerçar na população conceitos 

errôneos já existentes sobre a doença. 

Essa prática permitiu que o estigma da hanseníase atingisse pessoas que nunca 

portaram a doença, como foi o caso das crianças sadias filhas de hansenianos, diminuindo 

suas possibilidades de vida e obrigando-as a esconder sua situação, de internas ou egressas de 

Preventório, se quisessem competir em igualdade de condições quando da procura de 

emprego ou no estabelecimento de relações sociais. 

Em 1913 realizou-se o I Congresso Internacional de Proteção à Infância na 

Europa, que foi sediado na Bélgica; nas Américas o I Congresso Americano da Criança foi 
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organizado em 1916, na Argentina. Estes eventos constituíram-se em marcos precursores, 

tendo sido sucedidos por uma série de outros. 

No Brasil assistiu-se ao reflexo desse movimento, como por exemplo, o I 

Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, realizado no Rio de Janeiro em 1922, que contou 

com a participação de importantes nomes da área médica e dos círculos governamentais, e 

cujo discurso de abertura foi realizado pelo Ministro do Interior. Esse evento foi organizado 

como parte das comemorações do centenário da independência. O estudo das publicações dos 

congressos médicos da época demonstra que a temática da infância, com fortes conotações 

eugênicas, estava adquirindo novos contornos no Brasil, sendo apresentada dentro de 

perspectivas mais amplas. 

Durante a década de mil novecentos e vinte, observou-se no Brasil uma marcante 

preocupação com os ideais eugênicos, que encontravam grande aceitação em importantes 

segmentos, em especial entre juristas e médicos. Estudos da época demonstravam ser a 

população brasileira escassa e doentia. A doença passava a ser vista como ameaça à 

nacionalidade forte e a mortalidade infantil figurava como sério obstáculo ao 

desenvolvimento da nação (MIRANDA, 2003).  

O país passava por uma série de transformações que exigiam a adaptação da 

população às novas relações de produção. Pretendia-se realizar alterações na sociedade, e para 

tal a criança era vista como tendo papel de extrema importância. Nesse contexto emergiu a 

problemática acerca da prole dos "leprosos". Muitos acreditavam que essas crianças já traziam 

em si uma "tara", o que influenciava no tipo de discurso e de soluções propostas, uma das 

quais era a de esterilização. Contudo, havia um fato concreto a ser equacionado, que era o 

desamparo daquele menor cujo núcleo familiar se desestruturara em consequência da 

internação de um ou de ambos os genitores. 

A implantação da política de internação compulsória, tanto no Brasil como em 

outros países, acabou por gerar problemas sociais que causavam reflexos diretos no 

comportamento dos doentes. Uma das consequências do isolamento era a frequente situação 

de desamparo familiar. Outros países adotaram diferentes práticas, mas que também retiravam 

o menor do convívio social, como, por exemplo, permitir que crianças sadias acompanhassem 

seus pais, e, portanto fossem criadas dentro dos locais de isolamento. 

No Brasil essa discussão ainda se arrastaria por muitos anos, porém ao final foi a 

corrente segregacionista que acabou prevalecendo. Com o passar dos anos foram surgindo 

preventórios por todo o território nacional, que, aliás, foram sendo construídos através da 

iniciativa particular e não com recursos governamentais, como foi o caso do Asilo de Santa 
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Terezinha, em São Paulo, o primeiro do gênero a ser constituído e que se constituiria numa 

espécie de modelo que, de certa forma, seria seguido. 

No Rio Grande do Norte, com a criação da Colônia São Francisco, não foi 

diferente dos demais Estados do Brasil, criou-se concomitantemente o 

preventório/educandário. De acordo com Videres (2010), habitualmente, conhecida como 

Leprosário, foi criada com a Política Sanitária de Oswaldo Cruz, que objetivava segregar os 

indivíduos acometidos por Hanseníase e evitar a propagação da moléstia. Sua fundação 

ocorreu no dia 14 de janeiro de 1929, período da Primeira República, pelo médico sanitarista 

Dr. Manoel Varela Santiago, administrador desta colônia durante quase trinta anos. Outros 

nomes também se destacaram na administração desta instituição, tais como Dr. Silvino 

Lamartine (cunhado e sucessor de Dr. Varela), Dr. Arnóbio, Dra. Socorro e Dra. Estela. A 

colônia chegou a abrigar quase trezentos pacientes. Na época de sua inauguração, contava 

com aproximadamente trinta pacientes. Quase vinte anos mais tarde, esse número duplicou, 

chegando a atingir uma média de sessenta a setenta pacientes. Em 1954, o número de 

pacientes segregados subiu para cento e oitenta pessoas. 

Localizada no bairro Felipe Camarão, às margens do Km 6 da BR 304, Município 

de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, foi construída em local de difícil acesso à 

comunidade, com muros altos, cercas de arames, portões trancados e vigilância para capturar 

fugitivos e novos doentes. Dispondo de uma ampla área física, sua estrutura comportava as 

características de uma verdadeira cidade, com ambulatória/enfermaria, prefeitura, igreja, 

cinema, cemitério, farmácia, cadeia, escola (horário de funcionamento, manhã e noite), 

biblioteca, casas padronizadas destinadas à residência para os casados, pavilhões destinados 

ao alojamento dos solteiros, consultório médico, salão de festas. A cozinha, a lavanderia, o 

almoxarifado e a casa dos policiais completavam a sua arquitetura. Ademais, possuía um 

amplo espaço destinado ao plantio e à criação de pequenos animais, como galinhas e porcos.  

A enfermaria consistia em um prédio único para todos os pacientes que 

necessitavam de cuidados especiais ao longo do tratamento, constituído basicamente pelo óleo 

de Chamulmoogra até o início da década de 1940. Sua aplicação acontecia por via tópica, oral 

ou injetável, chegando a causar muitas vezes dor e febre naqueles indivíduos. Tais cuidados 

eram ministrados pelos enfermeiros e pelos próprios pacientes, treinados por estes 

profissionais para auxiliá-los nos cuidados de higiene e conforto dos internos mais graves, que 

chegavam a permanecer dois, quatro, seis meses ou mais na enfermaria, isto quando não 

morriam. Após a alta, os pacientes eram conduzidos da enfermaria para os pavilhões ou para 
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as casas. Em seu interior havia um vidro que separava os pacientes do gênero masculino e 

feminino. 

Havia grandes blocos de construções que concentravam os pavilhões, feminino e 

masculino, destinados aos pacientes solteiros. O pavilhão feminino ficava próximo à Igreja 

Católica, enquanto o masculino, perto do consultório médico. Cada pavilhão possuía em 

média oito quartos. Dependendo da demanda de internação na instituição, alguns pacientes 

dividiam o quarto com outros dois, três ou quatro internos. Nestes, havia cama, mesa, cadeiras 

e pequenos armários. Em cada pavilhão havia um banheiro disponível para todos os pacientes 

(VIDERES, 2010).  

Na instituição, os pacientes buscavam reproduzir em seu cotidiano aspectos da 

sociedade externa que os havia excluído. Desse modo, os casamentos e os filhos dos pacientes 

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.  

Para a ocorrência de casamento entre doentes de lepra internados em hospitais-

colônias, o diretor do estabelecimento deveria observar o estado de evolução da doença nos 

noivos e também capacidade de fornecer habitação conjunta para os mesmos no hospital, após 

o enlace matrimonial (NASCIMENTO, 2001). 

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 para 

que não fugissem do hospital; além de merecer destaque as ações profiláticas campanhas de 

solidariedade para a construção de preventórios destinados aos cuidados às crianças filhas dos 

leprosos que viviam nas colônias (NASCIMENTO, 2001).  

Foi determinado que a construção, manutenção e administração dos preventórios 

estariam sob responsabilidade de entidades particulares, principalmente da Federação das 

Sociedades de Assistência aos Lázaros e Defesa contra a Lepra (SANTOS, 2003). 

A medida de separação das crianças de seus familiares teve várias consequências 

sobre a estruturação familiar dos pacientes. Para as mulheres virtuosas, no meio social em que 

viviam, ter filhos era quase uma obrigação. No entanto, quando se tratava de uma mulher em 

um hospital colônia, ser mãe não era algo simples, uma vez que a tarefa de ter filhos envolvia 

questões de saúde pública (BORGES, 2007). 

Os bebês eram levados assim que nasciam, as mães não podiam nem amamentá-

los, havendo ruptura de laços familiares, o que agravava a fragilidade emocional desses 

pacientes,  os quais já viviam em um ambiente frágil, presos por serem doentes e se viam sem 
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o direito de viverem como cidadãos livres e sem poder criar seus filhos (BARCELOS; 

BORGES, 2000). 

Mesmo que apenas um dos progenitores estivesse acometido pela lepra, os filhos 

de doentes nascidos em hospitais-colônias deveriam ser separados dos pais após o nascimento 

e não poderiam ser amamentados por suas mães ou por qualquer outra mulher que fosse 

leprosa ou que tivesse convivido com um doente de lepra. Além disso, as crianças eram 

mantidas até a adolescência em domicílio ou em preventórios especiais que, quando 

localizados na área do hospital-colônia, ficariam anexos à zona de habitação das pessoas 

sadias (NASCIMENTO, 2001). 

Portanto, a expectativa de constituir uma família, de casar-se e ter filhos tornava-

se temerosa pelo destino que seguia às crianças filhas dos referidos leprosos, uma vez que tais 

crianças eram levadas contra a vontade das mães, o que aumentava a dor dessas senhoras, 

contrapondo-se ao momento de realização vivenciada pelas mulheres no momento do parto. A 

indignação se fazia presente na vida dessas mulheres, sendo este um fator de aproximação 

entre eles e, estas e aquelas que não tinham filhos, marcando drasticamente suas memórias as 

lembranças da dor compartilhada (BORGES, 2007). 

A interação entre pais e os filhos somente poderia ocorrer quando os pais tivessem 

condições clínicas de recebê-los, constituindo outro fator que dificultava o contato. Com o 

avanço no tratamento da doença e a diminuição da sua incidência não se fazia mais necessário 

o internamento compulsório, que foi abolido por lei em 1954. Desse modo, os pacientes 

poderiam voltar a seus locais de origem (BARCELOS; BORGES, 2000).  

A reforma da Saúde Pública Federal ocorrrida na década de 1940 e coordenada 

por Barros Barreto não foi relevante para a hanseníase, 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 as endemias, esse serviço atuou no Vale do 

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

Além disso, apesar do internamento ter deixado de ser compulsório, somente em 

1987 que os filhos dos pacientes receberam permissão para permanecerem na instituição. O 

que não foi imediato, sendo evidenciados problemas no ajustamento entre pais e filhos, visto 

que durante muitos anos eles não tinham um vínculo de convívio e, com isso, era preferível 

que os filhos permanecessem nos educandários até o máximo de idade que fosse permitido, 

alegando que na Colônia não havia condições de estudarem e obterem uma profissão 

(BARCELOS; BORGES, 2000). 
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De fato, não foi realizado um trabalho de ressocialização em prol de facilitar a 

convivência entre pais e filhos, tornando-a possível, visto que a doença estava relativamente 

controlada e alguns dos filhos já não tinham mais idade para permanecer nos educandários. 

Portanto, era notória a necessidade de ser desenvolvido um trabalho com estas crianças, 

objetivando a compreensão dos motivos pelos quais estavam afastadas do convívio familiar 

(BARCELOS; BORGES, 2000). 
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3. DESENHO METODOLÓGICO 

 

 

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e descritiva, 

com uma abordagem qualitativa, utilizando-se das contribuições como método e técnica da 

história oral de vida como referencial metodológico. 

Optou-se pela pesquisa exploratória, uma vez que possibilita o levantamento das 

informações acerca de um determinado objeto, proporcionando maior familiaridade com o 

mesmo, com vista a torná-lo mais explícito (GIL, 2009). A pesquisa descritiva foi utilizada 

por propor investigar as características de um fenômeno como tal. Nesse sentido, são 

considerados como objeto de estudo uma situação específica, um grupo ou um indivíduo 

(RICHARDSON et al.,2008). 

Resgatou-se, na trajetória dos filhos separados, aspectos subjetivos impregnados 

em suas experiências de vida, e para tanto, optamos por utilizar uma abordagem qualitativa, 

que segundo Polit (2004) é o um “estudo que explora diretamente a complexidade humana, 

sua capacidade de dar e criar experiências e idéias próprias, proporcionada pela coleta e 

análise de dados subjetivos”. 

Como direcionador nesta pesquisa, utilizou-se a metodologia de história oral 

(H.O.), por esta ser capaz de evidenciar as visões de mundo das pessoas, expressas através do 

depoimento de suas experiências. Para Meihy (2002) é um processo sistematizado e planejado 

previamente em um projeto, em que a oralidade é registrada e transportada para o meio 

escrito, onde se possibilita realizar análises do contexto social e individual, que deverão ser 

interligados e interdependentes. A H.O. é “uma história viva do tempo presente e com 

premissas passadas, em que seu valor social, individual, cultural e de memória, estão 

inacabados ou em constante construção” (MEIHY, 2002). 

Nesta perspectiva, enfatiza-se o valor democrático e humanístico da história oral, 

não só por tornar público experiências e percepções guardadas na memória dos colaboradores, 

mas também por valorizar a contribuição de pessoas comuns na construção da história 

humana. Acredita-se, portanto, no inestimável valor social da H.O., pois subsidia a 

possibilidade de transformar a opinião pública, sem as formalidades que anulam ou deformam 

a relação dos sentimentos e a escrita, do conhecimento e a expressão do fato vivido e 

divulgado. 
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Dentre as modalidades de H.O., optou-se pela história oral de vida, com o intuito 

de valorizar a memória dos indivíduos, por meio da liberdade promovida aos colaboradores 

em elencar os depoimentos das experiências vividas.  

Segundo Meihy (2002), a história oral de vida trata da narrativa do conjunto de 

experiências de vida de uma pessoa, onde buscaremos não verdade de fatos, e sim a versão 

sobre a sua moral existencial e a subjetividade dos detalhes, buscando entender a forma de 

organização mental dos colaboradores. 

Necessariamente os trabalhos em história oral de vida se consistem de elementos 

distintos e articulados em etapas, que devem orientar os procedimentos metodológicos 

estratégicos, dando sentido aos fundamentos da investigação com fontes vivas. Este projeto 

deve se compor de duas partes. A primeira diz respeito aos fundamentos temáticos e teóricos 

que envolvem a escolha do tema, justificativa e formação da rede. A segunda, sobre etapa 

operacional, ou seja, a entrevista propriamente dita e pós-entrevista. (MEIHY, 2002; 

THOMPSON, 2002).  

 

 

3.1. SELEÇÃO DA REDE DE COLABORADORES  

 

 

Na história oral três elementos precisam estar combinados, hierarquizados e bem 

definidos para operarem adequadamente, sendo eles: comunidade de destino, a colônia e as 

redes. 

A comunidade de destino é formada por diversos grupos que possuem traços 

comuns e marcantes, além de um comportamento amplo que os caracteriza, e que neste 

trabalho será composta por filhos de ex- doentes de hanseníase que foram internos no 

preventório /educandário (MEIHY, 2002). 

As colônias são definidas como grupos mais amplos, onde há uma divisão do 

grande bloco da comunidade de destino, proporcionando o entendimento do todo pretendido e 

a viabilidade do estudo (THOMPSON, 2002). 

O conceito de colônia deve estar ligado ao fundamento da identidade cultural dos 

grupos sociais, sendo formado pelos elementos mais amplos, que marcam a identidade geral 

dos segmentos dispostos à análise (MEIHY, 2002), neste caso, foram entrevistados 10 

egressos do preventório/educandário Osvaldo Cruz em Natal no Rio Grande do Norte filhos 

de ex-doentes que moram em Natal, de ambos os sexos, maiores de idade, que comprovaram 



38 

 

 

a sua filiação, com condições cognitivas, intelectuais e emocionais preservadas e que se 

dispuserem e desejarem participar da pesquisa, localizados através do cadastro existente (60 

inscrito) no Pré-MORHAN RN. 

 

A rede é considerada como uma subdivisão da colônia, e desta maneira uma parcela 

menor da comunidade de destino, onde considera que para o bom entendimento das 

razões da organização desta parte do todo, é preciso entender seus princípios 

fundamentais (MEIHY, 2002). 

 

A origem da rede é sempre o ponto zero, ou seja, as entrevistas iniciais ou básicas, 

que orientam a formar novas redes. Através do ponto zero surgem as perguntas específicas, 

que tendem a favorecer a continuidade das demais redes, onde o colaborador entrevistado 

indica outras pessoas para compor a rede, portanto, o ponto zero será o que permaneceu maior 

tempo no preventório. 

E desta maneira, iniciaremos a escolha dos colaboradores através do grupo de 

filhos separados, os quais tivemos conhecimento através de reunião de mobilização para 

formação MORHAN no Estado do Rio Grande do Norte com o intuito de articular uma ação 

indenizatória pelo Estado. A participação na pesquisa foi voluntária (sendo uma condição 

metodológica fundamental e uma exigência ética e legal), respeitado os preceitos éticos da 

Resolução 196/96 que trata de pesquisas envolvendo seres humanos. Submetemos a pesquisa 

ao Comitê de Ética de Pesquisa da Liga Norteriograndense de Câncer do Estado do Rio 

Grande do Norte. Aprovado mediante Parecer N. 012/012/2012. (Anexo A). 

 

3.2. TÉCNICA DE COLETA DOS DADOS – A ENTREVISTA NA PERSPECTIVA DA 

HISTÓRIA ORAL DE VIDA 

 

As entrevistas, conforme recomendações teóricas obedeceram três etapas: a pré-

entrevista, a entrevista em si e a pós-entrevista. 

A pré-entrevista é a fase de preparação do encontro para se realizar a gravação. 

Nesta etapa o autor deverá explicitar aos colaboradores os objetivos do projeto, esclarecer a 

relevância de sua participação para o desenvolvimento do estudo, informar da gravação de sua 

fala e da não utilização sem sua prévia autorização, enfatizar as etapas da entrevista e, agendar 

as datas e os horários da mesma. (MEIHY, 2002). 
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A entrevista propriamente dita, com registro de voz/gravação e imagem, ocorreu 

em dois momentos distintos. O primeiro momento, em 10/04/2012 na residência de uma das 

colaboradoras no dia e data previamente agendados. O segundo, em 25/04/2012, no próprio 

domicílio do colaborador. Desta forma, o colaborador se sentiu mais a vontade, e assim suas 

recordações foram mais reforçadas. Analisou-se as interferências externas como ruídos, 

interrupção de outras pessoas e qualquer empecilho que possa perturbar a concentração. O 

tempo médio estimado para a entrevista está em acordo com as recomendações. 

(THOMPSON, 2002). 

Observou-se a presença de outras pessoas, particularmente no encontro na casa da 

colaboradora, que reforçaram as recordações dos sujeitos da pesquisa. Não houve a 

necessidade de questionar-se a participação na entrevista, uma vez que a rede estava definida, 

e os participantes neste encontro, haviam aceitado participar da pesquisa (THOMPSON, 

2002). 

Manteve-se como recomendado, a condição de ser respeitoso e profissionalmente 

solidário. Após, dar início a gravação enfocou-se o nome do projeto, a identidade do 

entrevistado, o local, a data do encontro e posterior história a ser contada.  

Buscou-se o registro da oralidade como fonte de conhecimento, resgatando a 

memória individual e coletiva, para melhor reflexão dos aspectos sociais envolvidos, bem 

como a entrevista constando os dados de identificação através de uma ficha técnica, a qual 

acredita-se que irá contribuir na busca da indenização como reparo dos danos causados pela 

separação dos pais, além da utilização das seguintes questões de corte.  

 

-Conte como foi sua vida no preventório/educandário?. 

-Conte como foi sua vida após o preventório/educandário? 

 

Abre-se um parêntese para enfatizar que atualmente os meios de registros na 

coleta de dados oportunizam condições de pesquisas com instrumentos de última geração. 

Neste sentido, as histórias foram registradas por meio de gravador tipo Mp4 e imagens 

fílmicas. Ambos recursos tecnológicos, gravação oral e imagética das narrativas, foram 

satisfatórios para captar as nuances das emoções e sentimentos emanados de cada um dos 

colaboradores. E, ainda foram trabalhados na fase de preparo dos dados coletados de formas 

específicas. As narrativas ao abrigo da H.O.V e as imagens foram editadas e compõem o 

vídeo sobre os filhos separados e a história da hanseníase na capital potiguar. 
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Meihy (2002) falando sobre a última etapa, denomina-a como a de pós-entrevista, 

segue a realização da entrevista no qual o entrevistador objetivando estabelecer a 

continuidade do processo envia a cada colaborador cartas ou telefonemas de agradecimento. 

Utilizou-se o caderno de campo para confecção de registros que não forem 

captados pelas gravações, ou que merecerem maior destaque, nos auxiliando inclusive para o 

controle do andamento do projeto. Segundo Meihy (2002), este é um instrumento 

fundamental que deve funcionar como um diário íntimo das atividades desenvolvidas ou que 

devem ser realizadas. 

Após a realização das entrevistas, ouvimos as gravações exaustivamente, até que 

com vistas à absorção das narrativas de uma forma geral, mas principalmente, de forma 

particularizada sobre a captação daqueles conteúdos significativos, marcantes e desafiadores 

para cada um dos filhos separados. O contato com o material oral de forma textual permite um 

mergulho nas entrelinhas de cada narrativa e exigindo uma reflexão sobre a história da 

hanseníase. Assim, adotou-se esta estratégia como uma maneira para facilitar os próximos 

passos de análise, ou seja, a transcrição. 

A etapa da transcrição trata da transformação rigorosa da oralidade registrada nas 

entrevistas, em documentos escritos, onde todos os sons captados serão descritos, retirados os 

vícios de linguagem, repetição, erro de pronúncia ou de concordância das palavras, mas com 

zelo para não descaracterizar a identidade do colaborador. (MEIHY, 2002) 

Na etapa da textualização suprimiu-se as perguntas feitas pelo entrevistador e 

reorganizamos o texto como se o colaborador fosse o único personagem. Consequentemente 

realizou-se a transcriação, pela qual se trouxe para os leitores as sensações surgidas. Para 

Meihy (2002) este é o momento de teatralizar o que foi dito pelo colaborador, recriando seus 

pensamentos surgidos no momento da entrevista, trazendo aos leitores as sensações 

provocadas pelo contato, o que não ocorreria reproduzindo-se as palavras ditas ipisi literis. 

Nesse momento identificamos os tons vitais. 

A etapa da conferência, considerado como último momento possibilitou ao 

colaborador participar ativamente na revisão final do texto, podendo alterar a entrevista 

acrescentando ou retirando algo que desejar. Desse modo, os textos obtidos foram analisados, 

e os colaboradores assinaram a carta de cessão (Apêndice B) e o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice C). Esclarecemos que somente as gravações das narrativas 

serão analisadas para efeito da dissertação de mestrado. As imagens fílmicas comporão o 

vídeo institucional. 
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As gravações, da oralidade e das imagens, foram armazenadas em compact disck 

não regraváveis, guardados na sala da orientadora da pesquisa no Departamento de 

Enfermagem da UFRN, por um período de cinco anos. 

 

 

3.3. PREPARAÇÃO PARA A ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

No tratamento e análise dos dados obtidos a partir das entrevistas gravadas em 

dispositivo eletrônico utilizamos a Análise de Conteúdo, cujos resultados serão apresentados 

em forma de artigo. Para Bardin (2000) a Análise de Conteúdo significa: 

 

Conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por procedimentos, 

sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 

2000, p.42).  

 

Procura-se estabelecer uma correspondência entre as estruturas semânticas ou 

linguísticas e as estruturas psicológicas ou sociológicas, identificando condutas, ideologias e 

atitudes dos enunciados. A leitura não pode ser unicamente realizada a “letra”, mas precisa-se 

identificar o sentido que se encontra em segundo plano (BARDIN, 2000). 

A análise de conteúdo organiza-se em três pólos cronológicos: a pré-análise; a 

exploração do material; e o tratamento dos resultados, inferência e a interpretação. 

A pré-análise constitui-se como uma fase que tem a missão de organizar o 

material coletado para ser submetido aos procedimentos analíticos, construindo, dessa forma 

um corpus, a partir da leitura exaustiva e repetida dos resultados (leitura flutuante). 

Respeitam-se nesse contexto as regras de exaustividade, da representatividade, da 

homogeneidade e de pertinência (BARDIN, 2000). 

A exploração do material consiste nas operações de codificação, na qual se busca 

a transformação dos dados brutos do texto para atingir uma representação do conteúdo, 

através da seleção das unidades de registro e de contexto, da escolha das regras de contagem e 

da classificação e agregação em categorias (BARDIN, 2000). 
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A terceira etapa constituiu na inferência e interpretação dos dados trabalhados, 

que nesse estudo foi conduzido a partir da dinâmica da História Oral de Vida, apresentadas na 

íntegra como forma de valorização da metodologia adotada e atender as exigências do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, com destaque para o tom vital, em negrito, na 

medida em que foram coletadas a partir do ponto zero em ordem sequencial em datas e 

horários pré-agendados. Exemplificando Narrativa 1. 

A quarta etapa do estudo diz respeito aos resultados e discussões apresentadas em 

dois artigos, exigências mínimas do referido programa: 
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Artigo 1 - Análise contextual sobre os filhos de portadores de hanseníase nos 

preventórios 

RESUMO  

Objetivo: Registrar o fenômeno dos filhos de portadores de hanseníase no preventório. 

Método: Pesquisa histórica, onde se seguiu o referencial teórico de contexto propostos por 

Hinds, Chaves e Cypress. Nessa perspectiva, estabeleceram-se as categorias de análise desse 

estudo em consonância com a revisão bibliográfica realizada.  

Resultados: Elaboraram-se quatro eixos temáticos, sendo eles: a) preventórios para filhos de 

portadores de hanseníase – contexto imediato; b) o preventório e o cotidiano da criança 

internada – contexto específico; c) hanseníase: estigma e preconceito – contexto geral; d) 

políticas e programas de apoio aos portadores de hanseníase e seus familiares no Brasil de 

1976-210 – metacontexto.  

Conclusão: O registro contextual do fenômeno em questão revela-se como uma discussão 

desafiadora e preocupante, levando-se em consideração às medidas profiláticas, de então, 

adotadas historicamente em vários países do mundo, particularmente no Brasil, bem como os 

reflexos futuros em suas vidas. 

Descritores: Hanseníase, Criança, Estigma social, Preconceito.  

 

Artigo 2 - Hanseníase e a negação da história: trajetória de filhos separados 

RESUMO  

Objetivo: conhecer a trajetória de vida de filhos de doentes de hanseníase que foram 

institucionalizados em preventório/educandário.  

Método: pesquisa descritiva e exploratória, de abordagem qualitativa, que utilizou o enfoque 

da história oral de vida como referencial metodológico. Foram entrevistados dez egressos do 

Preventório Osvaldo Cruz, em Natal/RN; os quais eram comprovadamente filhos de ex-

doentes de hanseníase. Foram realizadas entrevistas a partir de duas questões norteadoras e 

posteriormente analisadas a luz da Analise de Conteúdo.  

Resultados: identificaram-se três eixos temáticos: Perda e danos: desintegração e 

reintegração familiar e a infância negada; Inesquecível: coisas marcantes que não se esquece; 

Expectativa em viver o novo: em busca de outros caminhou ou destinos.  

Conclusão: identificou-se que a separação dos pais doentes de hanseníase influenciou a vida 

dos colaboradores desse estudo, porém, apesar dessas lembranças dolorosas, eles conseguiram 

superar as dificuldades e reconstruir. 
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História Oral de vida: narrativas dos 

filhos separados 
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4. HISTÓRIA ORAL DE VIDA: NARRATIVA DOS FILHOS SEPARADOS 

 

 

4.1.CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 

Para garantir o anonimato dos colaboradores, optou-se em identifica-los por nome 

de anjos. Os Anjos são criaturas puramente espirituais dotados de inteligência e de vontade; às 

vezes aparecem na forma de homem, mulher, criança e geralmente são alados. Superam em 

perfeição todas as criaturas visíveis. Os anjos são uma extensão de Deus. Anjos e homens 

seguem caminhos paralelos de evolução. Enquanto que os homens evoluem para a Luz, os 

Anjos evoluem na Luz. 

O crescimento e a evolução dos Anjos estão ligados a sua capacidade de atrair 

para si uma das virtudes divinas para posteriormente irradiá-la sob a forma de bênçãos. Sua 

missão é atuar dentro da Luz do Amor e sua evolução é medida pelo poder e pelo brilho de 

sua Luz. 

A caracterização dos colaboradores por nome fictício, idade, sexo, naturalidade, 

estado civil, ocupação, escolaridade, religião e renda mensal, encontra-se resumidamente 

apresentada no Quadro 1 abaixo: 
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Quadro 1: Caracterização geral dos sujeitos com nome fictício, idade, sexo, residência, estado civil, profissão, 

escolaridade, religião e renda mensal 

  

                                                           
1
 SM = Salário Mínimo – Valor: R$ 660,00. 

NOME 

FICTÍCIO 
IDADE SEXO NATURAL 

ESTADO 

CIVIL 
OCUPAÇÃO ESCOLARIDADE RELIGIÃO 

RENDA 

MENSAL 

Anjo 

Gabriel 
48 F Natal/RN Casada Do lar Ensino médio Evangélica 02 SM1 

Anjo 

Rafael 
32 M Natal/RN 

União 

Estável 
Socorrista Fundamental Católico 02 SM 

Anjo 

Miguel 
58 F Natal/RN Solteira Do lar Fundamental Católica 01 SM 

Anjo 

Ariel 
49 F Parnamirim/RN Divorciada Do lar Fundamental Católica 01 SM 

Anjo 

Daniel 
65 F 

Luiz 

Gomes/RN 
Casada Do lar Fundamental Evangélica 01 SM 

Anjo 

Uriel 
60 M 

São José do 

Mipibu/RN 
Casado Pedreiro Fundamental Católico 02 SM 

Anjo 

Mikael 
45 M Parnamirim/RN Casado Churrasqueiro Fundamental Católico 01 SM 

Anjo 

Aniel 
67 M 

Monte 

Alegre/RN 
Casado Militar Fundamental Católico 05 SM 

Anjo 

Caliel 
66 F Natal/RN Viúva Do lar Fundamental Católica 02 SM 

Anjo 

Rochel 
48 M Parnamirim/RN Casado 

Gerente 

Vendas 
Fundamental Católico 02 SM 



47 

 

 

4.2. HISTÓRIA ORAL DE VIDA: NARRATIVAS DOS FILHOS SEPARADOS 

 

 

NARRATIVA I 

Anjo Gabriel 

Gabriel em latim Gabrielus, também 

conhecido como São Gabriel Arcanjo, é um 

anjo que serve como mensageiro de Deus e é 

tido como um dos arcanjos.  

 

O Anjo Gabriel tem quarenta e quatro anos, sexo feminino, natural do município 

de Nata/RN, casada, do lar, ensino médio completo, evangélica, renda familiar 

de dois salários mínimos em vigência no país. A entrevista foi gravada no dia 10 

de abril de 2012, às 12h10min, bairro de Felipe Camarão, Natal/RN, manhã de 

sol belo e forte, inicialmente, depois tarde chuvosa. A colaboradora representou 

um dos filhos separados que foram mobilizados para o encontro naquela manhã. 

O ambiente era acolhedor, tranquilo e não houve interferência de terceiros.  

 

Inicialmente tímida e aparentando nervosismo começou a relatar sua história de 

vida de forma clara demonstrando firmeza e coragem. Relembrou passagens 

com detalhes e emoção, através de linguagem clara. Enfatizou lembranças da 

família, separação e infância negada, onde todos os seus irmãos moraram no 

Educandário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquele banquinho só era as pessoas sadias que podiam pegar o banquinho, doentes não 

podiam pegar esse banquinho(sic) 

http://www.portalangels.com/anjos/wp-content/uploads/2011/10/anunciacao_mini.jpg
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A vida no Educandário começou 

muito cedo. Fui separada de meus pais não 

tinha quatro anos ainda. Então quando 

cheguei ao Educandário, muito novinha, 

fiquei no berçário. Depois fui crescendo e 

vendo com os outros companheiros do 

Educandário Oswaldo Cruz a dinâmica de 

lá, onde os mais velhos tomavam conta dos 

mais novos, aí a gente ia crescendo, eles 

passavam tarefas para nós. Gostava muito 

de lá, pois tinha uma educação, uma meta a 

ser cumprida: crescer e educar todas as 

crianças que eram separadas dos pais que 

tinham hanseníase.  

Quando fui crescendo, aos nove 

anos era colocado um quadro de trabalho 

para as crianças que trabalhavam de acordo 

com o que tinha colocado naquele papel. 

Lembro que gostava muito de ficar no 

berçário. Lá cuidava das crianças menores 

que eu. Quando tinha dez anos saí de lá, 

sentia diferença sim, achei muito ruim. 

Senti falta da educação que lá tinha, mas 

graças a Deus foi tudo bem. Não me 

recordo muito mais coisas porque era 

criança.  

Lembro que meus pais vinham me 

visitar, trazia roupas, uma blusinha, um 

shortinho. Uma vez mãe trouxe uma blusa 

e mandou trocar na frente das crianças, 

senti muita vergonha, pois estava me 

formando mocinha e disse: -“Mãe estou 

me formando mocinha e você não está 

vendo!” E, ela disse: “-O quê?” Respondi: 

-“Meu seio está crescendo!” Então ela 

disse: - Vire as costas! Daí vesti a blusinha. 

Era uma satisfação muito grande ver minha 

mãe, meu pai. Meu pai não via de jeito 

nenhum, pois era internado, mas minha 

mãe ia nos visitar aos domingos. Foi muito 

bom a época que passei lá, mas sentia 

muito a falta deles, às vezes até chorava. O 

que não gostava de lá era quando 

apanhava. Mesmo sem ter muita acusação 

para apanhar. Apanhávamos muito de 

palmatória e ficávamos de castigo com 

caroço de feijão embaixo do joelho. Então 

chorava muito por causa disso. Mas, tudo 

isso serviu para mim, na minha educação e 

experiência como adulta.  

Quando era criança e ia visitar meu 

pai na Colônia São Francisco de Assis, o 

antigo leprosário, chegava lá e não podia 

pegar no meu pai, nem abraçar meu pai, 

nem a minha tia, pois tinha uma tia que 

internada lá – Dona Raimunda e meu pai 

era João Ramos. Então quando chegava lá, 

tinha que subir, pegar um banquinho que 

era pregado na parede com um prego. 

Então tirava esse banquinho e me sentava 

para conversar com minha tia, para 

conversar com meu pai. E, quando saia 

tinha que pegar o banquinho e colocar de 

volta, pois não podia pegar na mão da 

minha tia, nem abraçar ou beijar meu pai, 

pegar na sua mão, era tudo proibido.  
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Pegava esse banquinho, colocava no chão e 

sentava, depois colocava de volta na 

parede. Aquele banquinho só era as 

pessoas sadias que podiam pegar o 

banquinho, as pessoas doentes não podiam 

pegar esse banquinho. Então uma coisa que 

marcava muito era a separação do meu pai, 

que não podia dar um abraço, nem beijá-lo, 

nem as pessoas de minha família que 

estavam lá no leprosário. Muitas vezes 

ficava com receio que ficasse doente. Mas 

pedia a Deus, quando era criança para 

sermos sadios, pois era muito difícil aquela 

doença naquela época.  

Nasci em 1976 e de lá para cá já 

mudou muita coisa, e ainda tem que mudar 

mais ainda. Acho que a sociedade tem que 

avançar mais ainda para que seja 

transformado todo esse estigma que ficou 

no paciente e a pressão psicológica que a 

gente teve para vencer os obstáculos da 

vida. Depois que saí do preventório, do 

Educandário Oswaldo Cruz, senti falta de 

lá pela educação que lá tinha, o respeito. 

Não é que meus pais não tinham, meus 

pais tinham. Meu pai já tinha saído da 

Colônia São Francisco de Assis, a gente já 

construído uma casinha num bairro Km 

seis perto do Leprosário. O estado deu um 

terreno para quem quisesse construir uma 

casinha e colocar sua família. Meu pai 

pegou um pedacinho de terreno e 

construiu, colocou eu, minha mãe, meu 

irmão Sérgio, minha irmã Sônia e meu 

irmão Samuel, somos em quatro lá em 

casa, quatro irmãos. Então minha mãe 

morava só com os filhos e meu pai morava 

no leprosário, na Colônia São Francisco de 

Assis. Então ele vinha final de semana ver 

a gente, às vezes a noite dormir com minha 

mãe. A maior parte do tempo fomos 

criados sozinhos. Crescemos só, pois 

minha mãe trabalhava  e ficávamos nós 

quatro tomando conta da casa, todos 

pequenos. Tínhamos que ir para a escola, 

levava meu irmão mais novo à escola. 

Víamos nosso pai nos finais de semana ou 

então quando ele vinha à noite ver minha 

mãe, e voltava para o leprosário muito 

cedo, porque o café lá era servido às sete 

horas da manhã.  

Quando saí de lá do educandário, 

fui ver outras coisas que acontecem na vida 

socialmente. Era criança ainda, mas lembro 

que minha mãe saia para trabalhar e ficava 

tomando conta de meu irmão, fazia o 

almoço e ainda tinha que ir à escola. A 

responsabilidade chegou muito cedo e até 

hoje ainda lembro-me disso. Depois minha 

mãe se separou de meu pai. Éramos 

evangélicos da Assembleia de Deus, aqui 

pertinho do Leprosário tinha uma igreja 

próximo e congregávamos lá. Minha mãe 

se separou de meu pai, não conseguiu mais 

viver com ele. E fui com minha mãe e 

meus irmãos foram com meu pai. Então 

ficou uma separação muito grande. Daí a 

gente cresceu, casei, tive três filhas e até 
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hoje vivo com meu esposo. Faz vinte e três 

anos que tenho vida conjugal com ele. 

Uma de minhas filhas já conseguiu se 

formar, tenho outras duas pequenas em 

casa. Sou do lar, não trabalho  

Os meus colegas de educandário 

que nunca mais vi e todos outros que 

passaram por lá, não sei a situação deles 

hoje. Poderíamos propor um reencontro 

com eles para saber sobre a vida deles. 

Tenho muita saudade daquela época. Só a 

separação de meus pais que doía muito! 
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NARRATIVA II 

 

Anjo Rafael  

Seu nome significa “Deus cura”, é 

responsável por executar todos os tipos de 

cura. Enviado por Deus para curar em Seu 

Nome. 

 

 

 

O Anjo Rafael tem trinta e dois anos, sexo masculino, natural do município de 

Natal/RN, estado civil união estável, profissão socorrista, ensino fundamental 

incompleto, católico, renda familiar de dois salários mínimos. A entrevista foi 

gravada no dia 10 de abril de 2012, às 12h30min, no bairro de Felipe Camarão, 

Natal/RN, manhã de sol belo e forte, inicialmente, depois tarde chuvosa. O 

colaborador representava um dos filhos separados que foram mobilizados para o 

encontro naquela manhã. O ambiente era acolhedor, tranquilo e não houve 

interferência de terceiros. 

 

O colaborador iniciou seu relato bastante emocionado, chorando, destacando 

especialmente a importância da figura e representação do pai em sua vida, do 

qual foi separado bruscamente. Destacou e descreveu com tristeza os maus 

tratos sofridos no Educandário Oswaldo Cruz. Enfatizou a separação da família 

e a negação do direito para voltar para sua família, pois foi encaminhado para a 

FEBEM, hoje Fundação Estadual da Criança e do Adolescente – FUNDAC. 

 

 

Retirado dos braços de meu pai, que considero meu herói 

 

 

Fui ex-interno do Educandário 

Oswaldo Cruz. Minha vida no Educandário 

foi bastante difícil. Cheguei ao 

Educandário Oswaldo Cruz aos dois anos 

de idade. Fui retirado dos braços de meu 

pai, que considero meu herói, e foi morar 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Guido_Reni_031.jpg
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com meus irmãos, fui para lá, estudando. 

Nesse decorrer do tempo apanhei muito. 

Como era criança fazia xixi no colchão, era 

submetido botar o colchão no chão e ir 

para quadra de esporte de joelhos com o 

colchão na cabeça. Por exemplo, se 

fossemos jogar bola e quebrássemos uma 

lâmpada, éramos castigados e colocados 

num quartinho escuro. A comida era 

entregue como em uma prisão por uma 

janelinha para podermos nos alimentar. 

Não poderíamos visitar nossos pais. 

Quando meu pai era para lá e tinha uma 

perna cortada devido a doença era 

chamado de zorro, porque era vaqueiro, 

tinha cavalo e ia nos visitar de cavalo. Foi 

constrangedor, pois poderia estar nos 

braços de meu pai, minha mãe, como todo 

mundo normal, só que não foi possível. Saí 

com meus quinze anos, na troca da Direção 

de lá. Era para me devolver para os braços 

de minha mãe, mas fizeram o contrário me 

jogaram numa FEBEM, Extremoz, sofri 

mais um bucado, apanhava lá como um 

vagabundo. Depois minha mãe conseguiu a 

minha guarda para morar com ela. 

 Depois que saí da FEBEM fui 

morar com minha mãe, fui procurar 

emprego. Limpava quintais, fui arrumando 

emprego, ajudar minha mãe que era 

cirurgiada da coluna. Logo em seguia meus 

irmãos foram morar com a gente. Eles 

tinham ido para outro tipo de FEBEM, na 

Cidade da Esperança, e fui para Extremoz, 

separados. Foi passando o tempo, a gente 

trabalhando, convivendo. Casei, mas 

continuei morando dentro da casa de 

minha mãe, não deu certo. Casei com a 

segunda esposa, que é essa que está aqui 

comigo. Graças a Deus foi uma luz que 

deu, já consegui bastante coisa. Hoje 

minha profissão, talvez se espelhando na 

minha mãe, no meu pai, sou socorrista e 

minha vida está maravilhosa. Tenho minha 

casa, minha família, meus dois filhos, uma 

do primeiro casamento, que mora no 

interior e tem doze anos. Tenho trinta e 

dois anos, um passado bem recente, nasci 

em 1980. Foi banido esse negocio de 

separação em 1976, mas no Rio Grande do 

Norte continuava a separar dos braços de 

nossos pais. E hoje no Educandário 

Oswaldo Cruz existe uma escola particular 

e por sermos ex-internos, nossos filhos tem 

uma bolsa integral para quem estuda nessa 

escola, por sinal ótima escola e a educação 

de lá é totalmente diferente da minha. A 

gente foi trabalhar, apanhar, íamos para 

escola aprender nada por causa do 

sofrimento, mas meus filhos não, tem uma 

vida diferente.  

O fato de ter ido aos quinze anos 

para a FEBEM nunca tive explicação, mas 

no meu modo de ver o Educandário hoje 

encontra-se numa área nobre no Tirol, 

classifico isso como bem valores. Foram 

vendendo de pedaço em pedaço os terrenos 

do educandário, onde éramos internos e 
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hoje se resume ao Educandário Oswaldo 

Cruz e o Centro de Velório, que já foi 

vendido, mas o Promotor conseguiu 

embargar essa obra. E uma casa de praia 

em Cotovelo que a diretoria estava 

querendo vender também.  

Simplesmente eles decidiram 

colocar a gente na FEBEM sem avisar, 

quando minha mãe foi visitar a gente já 

não estávamos mais lá. Foi quando 

orientaram-na a procurar a Justiça. E ela 

foi lutar ainda, tinha quatro filhos, mas 

ainda passei oito meses na Febem, 

trabalhando em enxada, apanhando 

também e convivendo com pessoas 

marginais. Sempre tive a certeza que seria 

alguém. Fizeram uma entrevista comigo 

para uma determinada emissora de 

televisão e lembro que tinha oito anos de 

idade, e a repórter perguntou o que queria 

ser quando crescer. Olhei para ela e disse 

que queria ser bombeiro. Hoje não sou 

bombeiro, mas sou socorrista, ajudo o 

terceiro. 
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 NARRATIVA III  

 

Anjo Miguel 

Miguel, em latim: Michael ou Míchaël; nas 

doutrinas religiosas cristãs se referem a ele 

como São Miguel Arcanjo ou simplesmente 

como São Miguel. Significa "aquele que é 

similar a Deus". Assim, Miguel é 

reinterpretado como um símbolo de 

humildade perante Deus. 

 

 

 

O Anjo Miguel tem cinquenta e oito anos, gênero feminino, natural de 

Natal/RN, solteira, do lar, ensino fundamental incompleto, católico, renda 

familiar de um salário mínimos em vigência no país. A entrevista foi gravada no 

dia 10 de abril de 2012, às 12h40min, no bairro de Felipe Camarão, Natal/RN, 

manhã de sol belo e forte, inicialmente, depois tarde chuvosa. O colaborador 

representava um dos filhos separados que foram mobilizados para o encontro 

naquela manhã. O ambiente era acolhedor, tranquilo e não houve interferência 

de terceiros.  

 

Ao iniciar o relato, a colaboradora demonstrou inibição e timidez, ressaltou a 

tristeza e separação dos pais, quando na visita não podia sequer chegar próximo. 

Destacou maus tratos e espancamento vividos, mas também citou momentos de 

aprendizado. 

 

 

Saí do ventre de minha mãe e já fui para lá, cresci lá 

 

 

Tenho 58 anos e sou filha de 

M.G.O. e de M.G. que foram da Colônia. 

Fui para o Educandário recém-nascida, saí 

do ventre de minha mãe e já fui para lá, 

cresci lá. Logo antes de saber o que era 

vida era muito bom na infância, mas fui 

http://2.bp.blogspot.com/-ePqyILFQDWM/UKF8fcSJGkI/AAAAAAAAD90/hPovZdAFH_I/s1600/ARCANJO+MIKAEL.jpg
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crescendo. Depois dos seis anos de idade 

botavam a gente no carro para visitar os 

pais. Quando íamos para a Colônia 

tínhamos o privilégio de vir uma vez por 

mês. Quando chegávamos à Colônia não 

era para chegarmos perto, não podia. 

Lembro que uma vez apanhei porque fui 

pedir dinheiro a minha mãe, inocente. Pedi 

uma moeda e, daí levei uma surra. A gente 

não podia chegar perto, não podia pedir a 

bênção. Lembro-me que era um palco, eles 

ficavam lá em cima e a gente ficava 

embaixo. Éramos pequeninos e para ver 

minha mãe tinha que me esticar e as 

educadoras estavam todas perto da gente 

para não chegarmos próximo. O problema 

era assim que a gente não pegasse no pé ou 

na mão.  

Sofríamos muito, chorávamos, pois 

queríamos abraçar nossas mães, só que eles 

não permitiam dizendo que não podia 

porque a doença pegava. Mas todos nós 

éramos perfeitos, tinha cinco irmãos todos 

perfeitos, sou a mais nova dos cinco. Era 

uma visita pouco demorada, não era uma 

manhã inteira e nem uma tarde inteira. 

Olhávamos, sorriamos de longe e depois 

íamos todos para o Educandário. Recordo-

me muito das agressões físicas que sofri, 

apanhava muito, deveria ser muito 

impulsiva. Lá ensinaram também boas 

coisas a gente, como cozinhar, estudar, 

aprendi a tocar piano, a lavar roupa, 

aprendi muita coisa.  

Aos doze anos lembro sofri a 

primeira dor lá, quando minha mãe 

faleceu. Quem deu a notícia não foram os 

educadores de lá, uma moça que informou. 

Vinha com uma trouxa de roupa na cabeça, 

pois lá ensinavam a gente muitas coisas, 

gostava muito de passar roupa.  Quando 

chegava com a trouxa de roupas, por volta 

das dezesseis horas, a menina chegou e 

disse simplesmente que minha mãe havia 

falecido. Pronto, para mim ali acabou tudo. 

Tinha muita esperança dela viver muitos 

anos e ela morreu dessa doença na cidade 

de Recife. Depois que cresci, resolvi 

investigar a causa de sua morte. Para dizer 

foi uma novela muito grande a causa de 

sua morte, pois havia todo um preconceito, 

pois sofríamos muito para nem querermos 

saber da vida de nossos pais. Minha mãe 

teve cinco filhos, depois se separou. Vivi 

no Educandário por um bom tempo.  

Saí do Educandário aos dezesseis 

anos, também não quis mais ficar lá, perdi 

o gosto, pois não tinha mais mãe e meus 

irmãos foram saindo. Eu era a última, sai 

para morar com uma tia minha nas Rocas, 

com a família. Para sair foram muitas 

dificuldades, pois os diretores não queriam 

autorizar, pois era menor de idade. Chorei 

muito nessa época, mas queria sair mesmo 

porque estava mudando de coordenador, 

passando o tempo. Havia uma senhora que 

batia bastante em mim, pois tudo era 

motivo de levar tapa ou outras formas de 
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agressão, não tem porque a gente mentir. 

Então perdi o gosto de ficar lá, até que um 

dia fui descobrindo minha família por fora, 

meus primas e vi que tinha essa tia. Então 

falei com meus primos que dessem um 

jeito para me tirar de lá, pois não iria ficar 

mais lá. Até a diretora não queria autorizar 

minha saída, mas disse que eu iria sair. 

Perguntaram se minha prima Maria 

assinaria um termo de responsabilidade e 

ela disse que assinava. Pronto, então saí de 

lá, mas nunca perdi o contato total, sempre 

ia fazer uma visita e foi bem Graças a 

Deus! Depois saí, fui morar com meus 

parentes, estudar, resolvi arrumar um 

emprego. Conheci uma pessoa, me casei, 

meu primeiro marido, e tive dois filhos 

dele. Fui vivendo minha vida, não deu 

mais certo, me separei e conheci essa 

segunda pessoa e tive uma filha com ele, 

então tenho três filhos.  
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NARRATIVA IV  

 

Anjo Ariel 

Este anjo auxilia a agradecer a Deus os bens 

que nos envia. Facilita na descoberta de 

tesouros ocultos. Revela através dos sonhos 

os segredos da natureza e fazem encontrar 

objetos que desaparecem.  

 

 

O Anjo Ariel tem quarenta e nove anos, sexo feminino, natural de 

Parnamirim/RN, estado civil divorciada, do lar, ensino fundamental incompleto, 

católica, renda familiar de um salário mínimo em vigência no país. A entrevista 

foi gravada no dia 10 de abril de 2012, às 13 horas, no bairro de Felipe 

Camarão, Natal/RN, manhã de sol belo e forte, inicialmente, depois tarde 

chuvosa. O colaborador representava um dos filhos separados que foram 

mobilizados para o encontro naquela manhã. O ambiente era acolhedor, 

tranquilo e não houve interferência de terceiros.  

 

Ao iniciar seu relato, demonstrou dificuldade de comunicação, tendo em vista 

sua timidez, inclusive relatando seu baixo grau de instrução. Demonstrou muita 

tristeza, pois sua mãe havia falecido a menos de uma semana. Destacou a 

separação da família e as dificuldades no sustento e formação de cinco filhos. 

 

 

Minha mãe faleceu segunda-feira, mas meu pai é ainda vivo e aposentado 

 

Tenho quarenta e nove anos, sou 

filha de M.C.S. e M.N.S. Quando fui 

separada de meus pais morava nos 

Barreiros, era só eu e meu irmão que 

mataram, finado Isaías. Nesse tempo fui 

internada quando tinha nove anos e ficou 

só meu irmão. Não gostava do 

Educandário porque apanhava muito. 

Estudei até o segundo ano lá, fazia as 

coisas. Sempre tinha muita vontade de 
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voltar para casa, mas minha mãe dizia que 

iria ficar lá. Daí ela separou eu de meu pai 

e dela, pois eram doentes os dois de 

hanseníase. Meu pai ainda é vivo, mora 

aqui próximo. Quando fui internada ainda 

morávamos nos Barreiros, mas vendemos a 

casa de lá e viemos morar aqui.  

 Saí com quinze anos e fui morar 

com meus pais numa casa que eles 

possuíam. Então depois me casei e junto 

com meu marido viemos morar na casa 

dela. Tinha uma casa nos Guarapes, vendi 

e fui morar lá. Meu marido foi embora, faz 

uns dezoito anos. Minha mãe quando 

morava aqui todo domingo vinha passar o 

dia mais ela, daí foi tempo que ele me 

deixou e voltei a morar com ela até hoje. 

Fiz uma casa lá atrás e fiquei com meus 

cinco filhos passando necessidade, todos 

pequenos e até hoje o pai deles nunca 

mandou nada. Minha mãe que dava o 

sustento.  

Minha mãe faleceu segunda-feira, 

mas meu pai é ainda vivo e aposentado, 

que Lula deu. Depois ela ficou me 

sustentando com o dinheiro que meu pai 

recebe de Lula, aposentando como fosse da 

Polícia. Hoje, é uma sobrinha que toma 

conta de meu pai, minha mãe disse pegue 

seu dinheiro e divida com sua sobrinha, 

pois não tenho renda alguma e tenho cinco 

filhos, mas moram comigo apenas dois, um 

de dezoito anos e uma de vinte e dois anos, 

também sem renda; e, os outros são 

casados e moram nos seus cantos.  Como 

minha faleceu, fiquei com meus dois 

filhos, o de dezoito anos é viciado e não 

quer nada com a vida. Morava nos fundos 

da casa de minha mãe, e ficou só meu pai 

que minha sobrinha toma conta.   
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NARRATIVA V 

 

Anjo Daniel 

O significado do nome é "Aquele que é 

julgado por Deus" ou "Deus assim julgou", 

ou ainda, "Deus é meu juiz". É o anjo da paz 

interior. 
 

 

 

O Anjo Daniel tem sessenta e cinco anos, sexo feminino, natural de Luiz 

Gomes/RN, estado casada, do lar, ensino fundamental incompleto, evangélica, 

renda familiar de um salário mínimo. A entrevista foi gravada em sua 

residência, no dia 10 de abril de 2012, às 13h40min, no bairro de Felipe 

Camarão, Natal/RN, manhã de sol belo e forte, inicialmente, depois tarde 

chuvosa. A colaboradora foi responsável pela mobilização e reunião dos 

representantes dos filhos separados, os quais foram mobilizados para o encontro 

naquele dia. O ambiente era acolhedor, tranquilo e não houve interferência de 

terceiros.  

 

Em princípio, nos reunimos todos em sua varanda para considerações iniciais da 

pesquisadora, esclarecimentos de dúvidas e apresentação do projeto de pesquisa. 

A colaboradora nos acolheu de forma bastante simpática, receptiva e carinhosa. 

Sua postura firme e segura foi confirmada durante toda a sua entrevista. 

Demonstrou indignação quanto à forma da separação de sua mãe, de forma 

traumática e violenta. Ressaltou, ainda, das ocorrências de espancamentos e 

violação dos direitos das crianças no Educandário. Demonstrou alegria e 

satisfação ao relatar o quanto contribuía nas tarefas no Educandário, inclusive 

chegando a receber um título de honra ao mérito pelos serviços prestados. 

Destacou, ainda, a relevância da fé no enfrentamento da luta e do preconceito. E 

chegou a chorar ao lembrar a separação da mãe e da forma como eram 

realizadas as visitas aos pais na Colônia.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
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Estava abraçada com minha mãe e chorando, e eles arrebataram a menina do colo deles 

 

 

Sou T.G.C., meu pai era F.G.O. e 

minha mãe E.M.C. Fui interna ao 

completar seis anos de idade, estava com 

cinco ainda, em 1951. O motivo de sermos 

internas é o seguinte: foi descoberto que 

minha mãe estava doente de hanseníase, 

não sei como, foram uns soldados buscá-la 

lá e foi muito impressionante. Éramos 

crianças e não entendíamos nada, 

chegaram lá e foram arrastando ela. Meu 

pai ficou desesperado, como louco. Era 

pequena e meu pai mandou ir ao roçado 

próximo chamar os meninos maiores que 

estavam trabalhando. E quando os meninos 

chegaram e viram minha mãe sendo 

arrastada por soldados armados. O que 

mais chocou a gente no momento foi que 

minha irmã pequena, até hoje isso não sai 

da memória, dois anos mais nova que eu, 

estava abraçada com minha mãe e 

chorando, e eles arrebataram a menina do 

colo deles, e disseram: -“A senhora não 

tem consciência que não pode estar com 

essa menina no braço”. E, hoje penso como 

podia, pois minha mãe viveu sempre 

cuidando dos filhos, com eles nos braços. 

Naquele momento aquela criança estava 

com ela nos braços e fizeram isso, ficamos 

sem entender por que fizeram aquilo. 

Sabemos que era ignorância deles, haviam 

sido mandados.  

Depois que minha mãe veio interna 

para cá, meu pai ficou como louco, então 

não demonstrava nenhum carinho pelos 

filhos, eram só maltrato, principalmente 

com os maiores porque tinha eu, minha 

irmã mais nova, que foi também do 

Educandário, e outro irmão que era mais 

velho que eu dois anos, no caso era 

pequeno, então esses ele não batia, mas os 

outros eram mais quatro, ele batia muito e 

ninguém mais suportava essa vida. E como 

morávamos num interior pouco habitado, 

tinha uma casa e outra numa distância 

como daqui ao Alecrim, ninguém sabia da 

vida de ninguém. Num dia um pessoal 

passou e soube da história da gente e acho 

que daí pediu as autoridades para resolver. 

Quando menos esperamos chegou uma 

carta para que meu pai viesse deixar a 

gente em Natal, mas ele sem querer vir. 

Antes disso fugiram dois de nossos irmãos, 

a mais velha e o outro irmão para casa de 

minha avó, só que no momento que ele 

fugiu, que chegou a carta para a gente vir 

para Natal, mandaram buscar ele também 

porque era menor de idade, a outra não era 

mais velha estava com dezoito anos. Então 

fomos seis internos, lá no Educandário.  
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Chegando ao Educandário houve 

assim, da minha parte não tenho muito do 

que reclamar, pois agradeço muito a Deus 

porque foi onde tive conhecimentos 

melhores da vida, foi onde aprendi a ler, 

escrever, meus irmãos todos também, mas 

havia muita injustiça lá. Essa menina que 

deu a entrevista anteriormente presenciei, 

ainda pequena logo que cheguei, fiquei 

traumatizada com o que aconteceu com 

ela, uma mulher que tinha sido freira lá e 

ela espancou, não sei o motivo, deu de 

palmatória nas mãos dela que estourou as 

mãos. Corri de imediato pedindo socorro e 

as moças correram para saber o que era. 

Chamaram o diretor, porque o diretor não 

aprovava isso não, na época era Dr. Varela 

Santiago, era um diretor muito bom. E essa 

mulher teve que ser disciplinada porque o 

que ela estava fazendo não era correto e ela 

batia vez por outra nas meninas, em mim 

ela nunca bateu não. Ela até gostava de 

mim porque sempre gostei de ajudar, 

cuidar das crianças pequenas, quando via 

uma menininha ou um bebezinho tinha 

feito xixi trocava a roupinha dela, estava 

doente, dava muita doença de olhos, 

também ia lá, via neném chorando cuidava. 

Tanto que devido a isso ganhei um prêmio 

porque era desse jeito para conhecer o 

aeroporto, pois não sabia o que era avião, 

nunca tinha ouvido falar e deram um dia só 

para ir, achei muito bom, fiquei muito 

feliz.  

Nessa época já estava com uns oito 

para dez anos, aí ganhei um premio da 

diretora universal dos educandários que ela 

era dos Estados Unidos. Ela mandou o 

premio para mim e fiquei muito feliz com 

isso, então aprendi que devíamos sempre 

procurar fazer o bem ao próximo, sem 

esperar recompensa, algo de mim mesma, 

mas até hoje ainda gosto muito de criança. 

Assim, via o sofrimento das outras lá, mas 

também via que os diretores procuravam 

aquelas mais interessadas nos estudos dar 

um estudo melhor. Não era muito estudiosa 

e só cursei até a sétima série lá, mas fiz 

com muita dificuldade, pois tinha muita 

preguiça de estudar.  

Depois que saí do Educandário, 

com dezessete - dezoito anos, minha mãe 

ainda era viva, estava na Colônia e não 

podia ficar com ela, mas mesmo assim 

ficávamos escondidas, fugia, se os 

diretores soubessem, nossa! Ficávamos 

debaixo da cama escondidas da equipe de 

diretores, médicos, enfermeiros. Passava 

quase o dia todo com ela, quando não era 

isso, tinha uma irmã casada que morava 

em Macaíba ia para casa dela e ficava lá. 

Até que depois quando estava com vinte 

um anos de idade, conheci Raimundo que 

também nem sabia que ele era doente, mas 

ele ia muito à Colônia e família dele era 

quase toda da Colônia. Lá ele ficou viúvo, 

e um se interessou pelo outro, casamos, 

fomos morar em Recife, passamos seis 
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anos, depois voltamos para cá e ele teve 

que se internar, pois teve uma reação forte, 

muito caroço, muita coisa e me preocupava 

muito. O povo dizia para fazer exame, pois 

já havia contraído a doença porque você 

conviver com um homem desse jeito, seus 

filhos também. Mas aí fiquei temendo, 

quando voltei de Recife fui ao médico da 

Saúde, pedi encaminhamento, fiz os 

exames todos e minhas crianças também 

fizeram e nenhum tinha nada.  

Até hoje agradeço a Deus porque 

convivi com ele numa época em que ele 

teve reações seriíssimas, mas nunca 

nenhum de nós foi contaminado. Pensava 

muito, além de minha mãe ser doente, ele 

ser doente também, tinha medo que meus 

filhos passarem a ser, mas hoje meus filhos 

são todos sadios, nenhum tem problema 

algum e nunca tive. Depois que ele saiu da 

Colônia, em 1994, fecharam tudo, ele 

ganhou essa casinha aqui, agradeço muito 

a Deus porque pagávamos aluguel de casa 

e o Governo da época, José Agripino se 

não me engano, concedeu para os ex-

internos que muitos não saiam pois não 

tinham para onde ir, daí ganhamos essa 

casinha e estamos até hoje aqui. Somos 

felizes no nosso cantinho.  

As doenças comuns no 

Educandário eram sarampo, tuberculose 

teve um tempo, isolavam as pessoas que 

tinha tuberculose tinha uma casa isolada 

exclusivamente para essas pessoas, 

geralmente rapazes e alguns adultos que 

tiveram, fizeram tratamento, um inclusive 

faleceu, outro ficou muito debilitado, saiu 

de lá e não sei o rumo que ele tomou.  

Em relação aos castigos havia o 

quartinho escuro onde colocavam as 

crianças e ficavam de castigo o dia todo. 

Todos temiam muito quando falavam fez 

isso vai para o quarto escuro, era uma 

espécie de sela, só tinha uma pequena 

janela, onde a porta era trancada e os 

responsáveis ficavam com as chaves. A 

comida era colocada pela janela e ficava 

todo mundo desesperado quando tinha um 

preso lá, preocupados com o que iria 

acontecer com ele lá, se seria espancado ou 

não. Quando saiam diziam que ficavam lá, 

a pessoa que os colocava lá que tinha alma, 

tipo terrorismo, fazendo medo. Também 

havia um senhor que tomava conta dos 

rapazes, casa separada, a partir do 

momento em que o menino completava 

doze – trezes anos separava da gente, as 

meninas ficavam num prédio e os meninos 

em outro. Esse senhor era perverso, 

péssimo, tentava estuprar os meninos e 

meu irmão saiu de lá porque não aceitou as 

safadezas dele. Muitos lá sofreram esse 

assédio sexual, mas o diretor não 

acreditava nas crianças, os meninos 

sofriam. Soubemos melhor sobre essa 

historia quando eles cresceram e contavam 

para a gente, mas lá era tudo encoberto 

porque ele era o bicho-papão, gostávamos 
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dele porque não sabíamos o que ele 

praticava, era um senhor forte, moreno, 

grande e fumava um cachimbo, seu nome 

era Severino, mas chamávamos de Didi 

com muito carinho, todos tinham carinho 

por ele, mas depois que soubemos o que 

ele praticava todos odiaram. Ele saiu de lá 

já bem velho, mas os diretores tiraram ele 

quando viram que já tinha prejudicado 

muitos meninos.  

A vida lá foi dura para uns e para 

outros foi um sossego em relação a vida 

que viviam antes de irem para lá. Nunca 

sofri maus tratos, castigo, levávamos tipo 

ficar de joelhos, algo assim, mas nunca fui 

espancada. Em relação à alimentação havia 

um refeitório bem organizado, uma 

cozinha bem organizada, tinha o recreio. 

As crianças menores tinham o recreio, 

faziam as refeições em mesinhas, e os 

adultos tinham o refeitório para se 

servirem. Havia uma tabela com os 

serviços onde destinava você vai ser 

ajudante de fulana na cozinha, então a 

gente era para lavar a louça, limpar a 

cozinha, outro era para servir no refeitório, 

coisas que a gente agradece a Deus porque 

foi como aprendemos. Tinha uma sala de 

costura onde ensinavam a gente costurar, 

bordados. Tinha lazer também festas, São 

João, Natal, todos bem organizados. Os 

políticos faziam festas lá, levavam muitos 

presentes. Lá havia capela onde 

celebravam as missas todos os domingos, 

comemorava-se páscoa. Houve meninas 

que casaram lá, inclusive minha irmã casou 

lá, por essa lado foi muito bom, não tenho 

do que reclamar. Mas o que me maltratou 

muito, machucou e deixou trauma foi a 

maneira como separaram a gente de nossos 

pais.  

Quando íamos visitar nossos pais e 

ainda estávamos no educandário, devido 

essa descriminação era muito ruim. 

Preparávamo-nos o mês todo, por exemplo, 

no dia dias mães diziam que iríamos visitar 

nossos pais, era aquela ansiedade, mas 

quando chegávamos lá era aquela tristeza. 

Íamos num caminhão e quando 

chegávamos na Colônia. O caminhão 

estacionava embaixo de um cajueiro e a 

enfermaria ficava em frente, então os 

doentes, nossos pais ficavam sentados em 

frente, a gente em cima do caminhão 

cantava para as mães [momento de 

comoção, choro da colaboradora]. Não 

tínhamos o direito de ir lá, dar um abraço, 

a benção apenas de longe em cima do 

caminhão e quando a mãe da gente se 

empolgava para querer dar dinheiro para 

gente, não podíamos receber. Então alguém 

recebia num envelope, um saco plástico e 

dizia o que tinha que ser comprado para 

criança, o que fosse, mas não tínhamos o 

direito de receber nada da mão deles. 

 Quando saí do Educandário e pude 

estar com minha mãe vou aproveitar, 

deitava na cama com ela e dizia Senhor se 
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tiver que ter essa doença, que minha ame 

teve sofreu, vou ter, mas ficarei com ela. E 

fiquei com ela até o dia em que ela morreu, 

todos os dias ficava com ela na Colônia. 

Ela teve um câncer no estômago, morreu 

na enfermaria, interna ainda na Colônia, 

mas fui uma das que ficou com ela, vinha 

todos os dias.  

Em relação à saber de alguém após 

sair do educandário e cometer suicídio ou 

tomar remédios controlados, soube de uma 

amiga nossa que suicidou mas não sei a 

causa. Já sobre pessoas que tomam 

remédios não sei, podem ter sido pessoas 

depois de mim. Quando fui interna via que 

o comportamento das pessoas que 

cuidavam da gente era muito diferente das 

outras que sucederam, pois tinha sobrinhas 

que foram internas depois que saí. Elas 

diziam que sofriam ameaças, tinham 

muitos problemas lá, mas no meu caso não, 

nem com minhas irmãs não soube não. 

Agradeço a Deus e a vocês por estarem 

fazendo essa pesquisa e esse trabalho 

muito bonito, e sei que muita gente vai 

querer dar depoimentos, até uma espécie 

de desabafo, coisa que muitos não fazem. 

Mas acredito que outros têm coisas mais 

serias que aconteceram, só agradeço a 

Deus porque foi o lugar onde me eduquei, 

não tanto, mas na medida do possível 

agradeço a Deus, tenho boas lembranças.  
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NARRATIVA VI  

 

Anjo Uriel 

Em hebraico "Chama de Deus" é um dos 

arcanjos da tradição, bem é como de algumas 

tradições cristãs. Mencionados nos livros 

mais antigos do Antigo Testamento. 

 

 

 

O Anjo Uriel tem setenta anos, gênero masculino, natural de São José do 

Mipibú/RN, estado civil casado, pedreiro, ensino fundamental incompleto, 

católico, renda familiar de dois salários. A entrevista foi gravada na residência 

do entrevistado, no dia 25 de abril de 2012, às 14h30min, no bairro de Nova 

Descoberta, Natal/RN, tarde de domingo ensolarada de sol belo e forte. O 

ambiente era acolhedor, tranquilo e não houve interferência de terceiros.  

 

O colaborador se mostrou um pouco apreensivo e inibido. Seu comportamento 

demonstrou uma pessoa introspectiva. Durante toda entrevista estava sério. 

Destacou a questão de gênero no Educandário e a ocorrência de violência e 

maus tratos, especialmente sobre a violência sexual e física. Relatou abuso 

sexual por parte de funcionários do Educandário contra várias crianças. Revelou 

a ocorrência de desintegração familiar e que morou na casa de várias pessoas. 

Chorou ao afirmar a falta do carinho de pai e mãe. Afirmou nervosismo. 

 

 

Esse homem que tomava conta da gente ficava querendo coisas 

 

 

Meu nome é J.V.F., tenho 70 anos 

de idade e dois meses. Minha vida no 

Educandário, até os dez anos de idade 

convivia com as meninas e meninos no 

mesmo prédio, só que depois quando 

completávamos dez anos de idade, os 

meninos iam morar com o adulto em outra 

residência, sendo no mesmo local. Cheguei 
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lá aos três anos de idade. A convivência de 

início, não tenho muita recordação, porque 

a pessoa quando é criança não lembra 

assim, não era tão fácil. Agora após os dez 

anos de idade é que comecei a pensar 

melhor nas coisas para saber como era a 

convivência lá. Mas tínhamos uma igreja 

lá, íamos a missa, todos eram católicos.  

Quando criança não sabia se está 

bom ou ruim porque acha que tudo é bom 

mesmo, mas depois que passamos a 

compreender as coisas. Um senhor que 

tomava conta da gente lá era muito 

carrasco e gostava muito de bater e ele se 

aproveitava de muitos meninos lá também, 

que por sinal terminou sendo expulso. A 

convivência de meu irmão também quando 

ele saia, o tal do Felipe tomava conta da 

gente não gostava porque ele saia, havia 

uma rixa entre eles dois, e quando ele saia 

quem abria a porta era eu, então ficava 

acordado até a hora que ele chegasse para 

poder abrir e ter a liberdade dele como 

homem. Inclusive lá aconteciam muitas 

brigas, como aconteceu com meu irmão, e 

ele só não morreu por causa de meu irmão 

que pegou um pau para bater nele, pois já 

estava sendo prejudicado e o outro foi 

segurou ele para que não acontecesse 

aquilo. Como era menor de idade não tinha 

como fazer certas coisas ainda.  

Saímos de lá porque meu irmão 

trabalhava como sapateiro, fabricando 

calçados para todas as crianças de lá, era 

quem calçava o pessoal todo. Nessa época 

já tinha uns dezoito anos por aí, inclusive 

chegou a época dele se apresentar no 

exército e Dr. Varela Santiago foi lá ao 

quartel para pedir que ele não servisse 

porque era muito útil para o Educandário, 

fazia calçados para as crianças. Quando foi 

com certo tempo ele começou a gostar de 

uma menina lá, mas aí ele resolveu não 

querer ir, então essa foi a razão de sairmos 

de lá porque o Doutor queria que ele 

casasse com essa moça de lá e ele não 

queria. A minha mãe nessa época ainda era 

interna da Colônia e minha irmã saiu de lá 

depois de casada e foi morar em Lagoa 

Seca. Então depois que ela saiu fomos 

morar com ela, pois ainda era menor de 

idade, mas meu irmão já era adulto. Então 

ele começou a trabalhar, alugou uma casa e 

começou a morar com essa moça que ele 

queria e conviveram dezoito anos. Fiquei 

morando com ele, passei alguns anos com 

ele, morei com minha irmã também. 

Estudo não tive mais porque não tinha 

condições e trabalhava como ajudante de 

pedreiro, sem ter experiência nenhuma. 

Lembro que como tinha as mãos finas, não 

era acostumado a trabalhar, quando passei 

a trabalhar na construção civil enchia 

minhas mãos de calos e para o outro 

trabalhar não tinha condições. Lavava as 

mãos com água de sal para no outro dia 

trabalhar.  
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Minha vida não foi boa logo ao sair 

do educandário. Mas também não foi por 

esse homem que tomava conta da gente 

ficava querendo coisas com as crianças de 

lá, porque a idade de adulto é só depois dos 

dezoito anos. Então isso ocorria lá as 

coisas também. Fica muito difícil para a 

pessoa que mora poder num colégio, pode 

ser onde for, quando a pessoa não tem o 

carinho de mãe e de pai parece que não 

tem nada. Vemos hoje em dia essas pessoas 

que não tem pai nem mãe o que acontece, 

não pode ser uma pessoa de bem. E tinha 

outra pessoa lá que era parente dele, 

Felipe, que provocava as pessoas lá dentro. 

Quando uma pessoa passa por alguma 

coisa não esquece nunca, agora quem faz 

esquece. Mas quem passa por aquilo que 

não deveria passar é muito difícil, fica na 

memória para sempre, é problemático 

mesmo.  

Com relação ao estado, aos nossos 

direitos não sei bem, só sabe mesmo quem 

entende da lei, não tenho como explicar. 

Particularmente acho que caberia uma 

indenização porque a convivência não foi a 

esperada, o problema é esse, carinho de 

mãe e de pai é muito diferente do que a 

gente passou [momento de comoção do 

colaborador]. Em relação aos meus pais, 

convivi com meu pai e minha mãe, só que 

pelo motivo de minha mãe ser doente, meu 

pai terminou esquecendo ela porque foram 

muitos anos que ela ficou internada, e 

então ele construiu outras famílias, devido 

esse motivo muito justo que aconteceu. 

Mas depois com muitos anos ela ficou boa, 

mas ela teria que tomar aquele 

medicamento para o resto da vida. Ela não 

fez o que deveria fazer, recaiu, e minha 

irmã ficou tomando conta dela. Ela ficou 

até que não podia se locomover, não podia 

mais andar, com as pernas cheias de 

chagas, escorrendo, um sofrimento a 

pessoa ver a mãe numa situação daquelas e 

não poder dar jeito, e como era também 

diabética ficou daquele jeito, até o dia de 

Deus levar ela. Mas mesmo assim ela 

ainda construiu uma família também. Meu 

pai construiu uma e ela construiu outra. 

Então, temos aí vários irmãos, por parte de 

pai e por parte de mãe.  
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NARRATIVA VII  

 

Anjo Mikael 

Anjo supremo, mais elevado. "Aquele que é 

como DEUS", denominado também o 

"Príncipe das Legiões Celestes", defende com 

a Sua espada as Leis Divinas, combatendo os 

sete vícios capitais.  

 

 

O Anjo Mikael tem quarenta e cinco anos, gênero masculino, natural de 

Parnamirim/RN, estado civil casado, churrasqueiro, ensino fundamental 

incompleto, católico, renda familiar de um salário mínimo. A entrevista foi 

gravada na residência de Anjo Daniel, no dia 25 de abril de 2012, às 16horas, no 

bairro de Felipe Camarão, Natal/RN, tarde de sol e calor. O colaborador 

representava um dos filhos separados que foram mobilizados para o encontro 

naquela tarde. O ambiente era tranquilo e sem interferências.  

 

No início da entrevista, demonstrou insegurança e timidez, inclusive com 

dificuldade de dicção. Ressaltou a dificuldade quanto ao acesso à alimentação. 

Relatou ocorrência de maus tratos e violência física. Afirmou problemas com o 

alcoolismo. 

 

 

Comiam espiga de milho e jogava no sexto e pegávamos aquilo era uma festa 

 

Meu nome é A.C.S. Lembro-me um 

pouco dessa parte de minha vida. Cheguei 

ao Educandário Oswaldo Cruz em 1973, 

tinha catorze anos, foi eu, J., I., D., minha 

irmã, e E. No começo pegamos uma rural 

porque meu pai era militar da reserva, 

colocaram a gente numa rural e todos 

choravam muito. Nos primeiros dias, 

pouco tenho lembranças. Lá tínhamos pela 

manhã o café, que era um ovo cozinhado, 

pão e um copo de café com leite. Estudei 

também no Mascarenhas Homem, uma 

Kombi transportava a gente. A tarde, no 

almoço, era um pouco de arroz com 
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frango. Ás quatro horas era o lanche, um 

copo de suco de laranja com pão e 

manteiga, e tínhamos aula de reforço. Foi 

ruim!  

Com o tempo tive um problema, no 

Educandário quebrei minha perna, tenho a 

cicatriz, quem me operou foi Dr. Eriberto 

Rocha, que Dona Maria era diretora na 

época, ele era médico do ABC. Passei um 

tempo e voltei. Lembro de uma pessoa 

chamada Elieser. Lembro de Dona 

Lurdinha, minha madrinha que era 

Diretora. Vínhamos uma vez por ano em 

casa, nas férias. Tinha minha mãe, Dona 

Nazaré que faleceu, tinha o apelido mãe 

suada porque na época minha mãe pegava 

um ônibus lá nos horizontes, tinha Dona 

Rita, que era mãe pequena. Foi ótimo 

demais a convivência, só que minha mãe 

tirou a gente de lá. Aquele quartinho que 

tinha era o de castigo, os brigões lá era 

Edson, chama Baé, hoje em dia é 

funcionário do estado, trabalha no 

Walfredo, e tinha Tico. Não apanhei muito 

mais devido Eliezer. Era uma vida boa e 

ruim. Tinha Vilmar que hoje em dia é 

professor, me apoiava muito. A lembrança 

é difícil. Isaac meu irmão. Atrás do 

Educandário havia a casa de Dr. Nelson 

Freire, a parte que tinha a quadra, Flavio 

Rocha. Lembro que todo final de semana 

tinha festa. Em Carlos Alberto tinha jogo 

de futebol lá na quadra do Educandário, 

todo sábado tinha campeonato e Carlos 

Alberto ia lá. Muitas vezes subíamos para 

pegar resto de comida na casa de Dr. 

Nelson, isso tenho minha consciência para 

Deus. Aos sábados o pessoal do quartel, ia 

passando aqueles soldados e diziam: - 

“Periquito! E o que fazíamos para 

sobreviver?” 

Havia as festas juninas onde davam 

uma ficha para cada pessoa, no caso os 

internos. As pessoas comiam espiga de 

milho e jogava no sexto e pegávamos 

aquilo era uma festa. Lembro que 

Raimundinha deu muito cascudo em mim, 

ela era nossa instrutora. Depois que sai do 

Educandário, acho que em 1982, trabalhei 

num hotel na Ribeira, na época minha mãe 

me colocou lá. Sai do colégio para batalhar 

porque meu pai tinha saído da policia, hoje 

minha mãe faleceu, tem um salário, 

resumindo tudo a mesma coisa que Seu 

Bondinho recebe quase quatro mil por mês, 

e naquela depressão tentei agredir minha 

irmã sua vezes, devido a realidade da vida. 

Quando chegava em casa embriagado, 

minha mãe sempre [momento de comoção, 

lágrimas do colaborador]. Não adianta 

mentir para Deus ninguém mente não. 

Depois trabalhei na Ponta Negra Fiat, antes 

trabalhei no Residence, fui até um mês, lá 

conheci Seu Mauricio, Seu Veiga, Eduardo 

Rocha, tenho amizade que só Deus sabe 

que tenho, graças a Deus! Mas por você ter 

amizade não adianta explorar as pessoas, 

você tem que andar na linha. Fui uma vez 
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preso, mas não cheguei a ficar na cadeia. 

Também trabalhei na Guanabara em 1991, 

como cobrador de ônibus e no Hotel 

Residence. Se você chegar no Hotel Ponta 

Negra e perguntar se conhece Cabral, todo 

mundo me conhece. Daí me casei com a 

primeira, minha esposa é de Catolé do 

Rocha, mas não deu certo o casamento, 

temos uma filha linda, Aline, o sonho dela 

era Direito, fez uma vez e não passou e na 

segunda fez particular Direito, teve com 

seis/sete meses. Esse ano ela fez vestibular 

para engenharia civil, passou e fechou a 

matricula em Direito.  

Hoje vivo bem graças a Deus, tenho 

saúde, o coração bom. Muitas vezes você 

vê um cara bonito, mas a beleza está dentro 

das pessoas. Você tem que ver dentro do 

seu coração. O ser humano pode ser bonito 

ou feio, ou até não ter nada na sua vida, 

mas você ter o coração bom ajuda quem 

ajudar. Com relação à indenização acho 

que temos e não temos esse direito, pois 

fica até sendo incomodo para o governo 

pagar, porque nossos pais que moraram na 

Colônia tiveram direito, e nós que víamos 

uma vez por ano em casa, em dezembro 

nossas férias. Até para eu e meu irmão 

Isaac, quando voltamos para arrumar uma 

namorada, aí disseram o pai dele é leproso, 

daí mandou acabar o namoro na hora, 

porque na época achava-se que lepra 

pegava. Éramos muito discriminados.  

Acho que a indenização é algo que 

a justiça irá determinar, já que nossos pais 

receberam. Lembro que meu pai tinha 

acesso para sair, vivíamos como se fosse 

algo privado, se errássemos, final de ano 

fossemos reprovados, palmatória, lembro 

que apanhei muito, isso não estou 

inventando, a realidade é essa. O governo 

federal tem que avaliar já que nossos pais 

receberam, não importa que seja dois reais, 

três, cem, mil reais, não importa. Temos 

direito, pois temos uma convivência. 

Lembro na época que comecei a namorar 

uma mulher e os pais dela não sabia que 

meu pai tinha lepra, mas acharam que 

iriam pegar lepra todo mundo. Temos 

direito! O sofrimento na época só Deus 

sabe, discriminação no colégio, olhavam 

para gente desconfiado, achavam que pelo 

fato de nossos pais terem hanseníase na 

época iriam transmitir para eles, e hoje em 

dia tem vacina. Hoje em dia quem tem 

hanseníase não se aposenta, pois tem a 

vacina para combater, é por isso. Foi triste, 

para namorar se os pais da moça 

soubessem não queria. Meu irmão Isaac 

namorava uma morena bonita da Bahia, e 

de repente souberam que o nosso pais era 

leproso, mandou acabar na hora. Meu 

objetivo é querer o que deixei na 

adolescência, dinheiro não importa, quero 

saúde, paz e amor para todo mundo, só que 

vejo uma forma que já que papai recebeu, 

porque não recebermos também, eles tinha 
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acesso para andar nas ruas, nós não 

tínhamos. Tínhamos direito a ir para 

colégio e uma vez por ano em casa, uma 

espécie de colégio interno. E apanhei 

muito! Minha madrinha Lurdinha me 

espancava, todo mundo me espancava, a 

realidade era essa.  
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NARRATIVA VIII  

 

Anjo Aniel 

Este anjo ajuda a obter vitória e ter uma vida 

digna. Favorece os estudos das ciências e das 

artes. Faz revelações sobre os segredos da 

natureza e inspira os filósofos durante suas 

meditações ou conferências informativas. 
 

 

 

O Anjo Aniel tem setenta e sete anos, gênero masculino, natural de Monte 

Alegre/RN, estado civil casado, militar, ensino fundamental incompleto, 

católico, renda familiar acima de cinco salários mínimos em vigência no país. A 

entrevista foi gravada na sua residência (quarto do entrevistado), pois o mesmo 

encontra-se em tratamento de saúde, no dia 25 de abril de 2012, às 18h35min, 

no bairro Planalto, Natal/RN, já noite. O ambiente era silencioso, tranquilo e 

não houve interferências.  

 

O colaborador estava um pouco debilitado fisicamente, porém, fez absoluta 

questão de participar da entrevista. Pouco rouco se mostrou tranquilo e firme 

nas colocações. Tendo a linguagem clara. Chorou ao lembrar-se das visitas aos 

pais, dando grande pausa no diálogo, pois não podiam se aproximar. Possuía o 

ofício de sapateiro no Educandário, produzindo calçados para todas as crianças. 

 

 

Meu pai e minha mãe do lado de lá e nós do lado de cá 

 

 

Meu nome é A.V.F., tenho 77 anos. 

A minha vida no Oswaldo Cruz tinha dias 

que era bem favorável a gente, pegava uma 

bola para brincar, mas também tinha dias 

que a gente levantava cedo, cinco/cinco e 

meia da manhã para aguar a hortaliça, 

sempre faltava água, aí o saudoso Varela 

Santiago pedia que pegássemos água na 

lagoa que ficava mais embaixo do 

educandário. Levávamos a água na cabeça 
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para aguar os coqueiros. Cheguei lá por 

volta dos doze anos. Fui para lá por 

intermédio de minha mãe que criou uma 

bolha avermelhada na testa apesar dela ser 

negra, aí Dr. Varela Santiago nos mandou 

aqui para Natal, para o Oswaldo Cruz, que 

era o tratamento de Hansen.  

Naquele tempo era tudo muito 

assombroso, a gente ia visitar nossos pais 

[momento de comoção do colaborador, 

choro]. Ficava meu pai e minha mãe do 

lado de lá e nós do lado de cá, para mim 

era uma tristeza, sem puder chegar perto. 

No educandário tratava as crianças de 

modo médio, porque você sabe como é 

criança, qualquer coisa faz um ai, coisa 

assim. Como as outras crianças não fui 

muito peralta, sempre fui calmo, nunca 

quis briga com ninguém, bater em 

ninguém, nada disso, graças a Deus. Tirei 

mais de trinta anos na polícia, desculpe 

dizer, mas acho que dei apenas uma surra 

num sujeito. 

 Quando saí do Oswaldo Cruz não 

tinha nada, nem como sobreviver. Levei a 

cama que dormia, pus em cima da carroça, 

o travesseiro, o lençol me mandei para 

Lagoa Seca e vim dormir num quartinho 

aqui alugado. E sofri um bucado porque 

naquela época não tínhamos experiência 

própria. No Oswaldo Cruz trabalhava na 

arte do couro, fazia sandálias para as 

meninas, sapatos para os meninos, 

alpargatas. Naquela época Dr. Varela me 

dava duzentos reais por mês, achava muito 

dinheiro, não sabia o que era vida. Depois 

que saí de lá entrei na Polícia, me casei, a 

mulher me desviou para o mal e ela me 

deixou. Disse: -“Vai na paz de Deus e 

desaparece de mim, aí me juntei com essa 

senhora aqui, começamos prosando, tomar 

um banho de praia, daí perguntei: -“Quer 

morar comigo? Estou só!” E ela disse: -Dá 

certo? E eu respondi: - Espero que dê! Daí 

estamos vivendo até hoje, há mais de trinta 

e cinco anos, temos quatro filhos, três 

mulheres e um rapaz, todos casados. Tenho 

quatro netos. Com relação à indenização, 

se é de direito, direito seja, se não é 

continuamos.  
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NARRATIVA IX 

 

Anjo Caliel 

Este anjo auxilia contra as adversidades, 

ajuda a conhecer a verdade nos processos, a 

triunfar os inocentes e a confundir as pessoas 

malvadas. Também conhecido como o anjo 

do amor. 
 

 

 

O Anjo Caliel sessenta e seis anos, gênero feminino, natural de Natal/RN, 

estado civil viúva, do lar, ensino fundamental incompleto, católica, renda 

familiar de dois salários mínimos em vigência no país. A entrevista foi gravada 

na residência da colaboradora, no dia 23 de abril de 2012, às 20h30min, no 

bairro de Jardim América, Parnamirim/RN, noite clara. O ambiente estava 

agitado, pois foi na área de lazer e havia ruído de fundo e de veículos. 

 

Ao iniciar a entrevista, demonstrou tranquilidade e firmeza. Afirmou que foi 

recém-nascida para o Educandário, e elogiou o tratamento e cuidados que tinha 

no preventório. Destacou a família que constituiu e era feliz no Educandário. 

Embora tenha afirmado a existência de castigo, pancadas e maus tratos. 

 

 

Se não soubesse era palmatória, apanhava sim 

 

 

Meu nome é M.A.O.C., tenho 66 

anos, sou moradora de Natal. Minha vida 

no Educandário foi muito boa, gostei 

muito, a criação, as amigas e irmãos que 

estiveram lá com a gente e várias pessoas, 

teve Dona Madalena que tomava conta da 

gente, era Cândida e outras que não lembro 

mais do nome, mas a minha vida foi muito 

boa. Quando completei a idade de 

dez/onze anos minha família, no caso 

minha tia, que minha mãe tinha falecido, 

terminou de criar a gente lá nas Rocas.  

Fui recém-nascida para o 

Educandário. Quando minha mãe me teve, 
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foi para a Colônia e fomos criadas no 

Educandário. Gostava de lá, todo mundo 

brincava, estudava, foi uma criação boa, 

todos gostavam de mim, era mais a capeta, 

danadinha, ninguém nunca fez nada 

comigo não, graças a Deus! Quando 

cheguei numa idade maior, minha tia pediu 

para criar, foi quando ela me levou lá para 

as Rocas, onde também fui bem criada, me 

tratavam bem, estudei até o quinto ano, 

mas de lá para cá não me dediquei mais 

aos estudos. Fui me dedicando a cuidar dos 

outros irmãos que vinham chegando, veio 

Matias, que foi para casa de outro meu tio, 

Eduardo já foi para outro setor, Campina 

Grande, que criaram ele e mandaram de 

volta, e as meninas ficaram lá no 

educandário, depois que saíram quando 

arrumaram casamento, pronto cada um foi 

para seu canto. 

 Depois quando crescemos, arrumei 

um namorado e fiz um bom casamento, 

aquele homem era muito bom para mim, 

meu marido, só foi porque Deus levou, 

mas se ele tivesse vivo ainda estaria com 

ele. Criei meus três filhos, duas filhas e um 

filho, tenho três netas moças e menino de 

cinco anos de idade, uma mora no Satélite 

e outra mora aqui comigo, porque ela está 

esperando o apartamento dela, aí só vai 

ficar eu e meu rapaz que está solteiro 

ainda. Gostei, minha vida foi muito feliz, 

não tenho o que dizer do povo de lá. 

Quando todo mundo se separou, demorou 

a se encontrar, uns foram embora, depois 

as meninas iam muito lá em casa, agora 

demorei muito a reencontrar Glória, pois 

ela casou e não sabia onde morava. Depois 

que ela veio morar em Pirangi foi que 

descobri, aí ficamos mais próximas, minha 

menina se casou com um rapaz de lá e 

acabei ficando perto dela, pois ela morava 

perto da sogra de minha filha, daí ficamos 

nos comunicando até hoje, ainda 

anteontem estive lá na casa dela.  

Em relação ao debate sobre a 

indenização acho que a gente merece com 

toda certeza porque fomos criadas com 

nossos pais morando numa Colônia, não 

podiam trabalhar, criados pelas mãos dos 

outros, se receber nada, quero demais que 

isso saísse, era uma ajuda para a gente. 

Lembro demais de meus pais, minha mãe, 

porque tem uma senhora aqui próximo que 

parece demais com ela, lembro de Seu 

Manoel, que era o pai da gente, até hoje 

ainda lembro. Do meu esposo que faleceu 

há catorze anos ainda lembro. Minha 

levava a gente para visitar ele, só que no 

começo ninguém entrava, eles vinham, 

mas não entravamos. Com o tempo foi 

liberado para todo mundo entrar, íamos 

para lá, ficávamos na área visitar. Fiquei 

viúva, passei uns três meses sem sair de 

casa, aí depois meus filhos começaram a 

dizer para não ficar só dentro de casa, dar 

uma volta com suas colegas. Como foi 

aberta essa associação das viúvas lá na 
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Nove, uma colega me chamou e fui, daí 

comecei a frequentar, fiz a inscrição, íamos 

para lá aos finais de semana, ia para o 

forró, tinha médico e até hoje estou na 

associação das viúvas, há mais de dez 

anos, agora está lá na cidade e toda sexta-

feira estou lá dançando. Saí lá na sexta fui 

lá para o Albatroz, depois desci para Ponta 

Negra, forró de lá. 

 Estou com sessenta e seis anos e 

graças a Deus não sei o que é ter uma dor 

na unha até hoje. No educandário era 

muito bom, mas tinha a hora que a gente 

desobedecia, ia para o castigo que era o 

quarto escuro, já cheguei a apanhar umas 

três vezes. Uma vez vou logo dizer foi 

porque fiz xixi na cama, lá vinha ela, 

mandava botar o colchão na cabeça e saia 

para um salão para por o colchão no sol e 

dava na gente, era eu e outra, apanhávamos 

porque mijava na cama, apanhava porque 

arengava com as outras. Fui nesse quarto 

escuro umas duas vezes, ficava num 

recante perto da diretoria, lá eles pegavam 

a agente, até na orelha e ficávamos lá até 

tirarem a gente de lá, demorava um pouco 

para tirar, mas depois colocavam a gente 

para estudar, se não soubesse era 

palmatória, apanhava sim. Apanhei varias 

vezes ali dentro, principalmente no quarto 

escuro, me provocava mais por isso, as 

outras não eram mais medonha. Lembro de 

uma lourinha dos olhos azuis e a gente 

sofria principalmente no quarto escuro. 

Lembro demais de certas coisas, é tanto 

que cheguei a registrar algumas coisas no 

papel e era burra para estudar, aí que 

apanhava mesmo, me colocavam no milho, 

ficava de joelhos até aprender a tabuada. 

Depois fui crescendo, as coisas foram 

melhorando e quem terminou de me criar 

foi minha mãe e minha tia, Dona Ana. 
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NARRATIVA X  

 

Anjo Rochel 

Este anjo ajuda a encontrar os objetos 

desaparecidos e mostrar quem os escondeu ou 

roubou. Influencia na obtenção de renome, 

fortuna e sucesso na economia, política e 

justiça. 
 

 

 

O Anjo Rochel tem quarenta e oito anos, sexo masculino, natural de 

Parnamirim/RN, estado civil casado, gerente de vendas, ensino médio completo, 

católico, renda familiar de dois salários mínimos em vigência no país. A 

entrevista foi gravada na residência do colaborador (sala de estar), no dia 27 de 

abril de 2012, às 17h20min, no bairro de Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, 

tarde de sol. O ambiente era acolhedor, tranquilo e não houve interferência de 

terceiros. 

 

O colaborador foi bastante acolhedor e simpático, iniciou a entrevista muito a 

vontade, direto e com firmeza. Destacou a ocorrência de maus tratos e 

espancamentos. Afirmou como inesquecível a violência física que sofreu. 

Enfatizou as sequelas na sua vida, devido a violência sofrida. 

 

 

Ela me dava as moedinhas e sempre devolvia, pensava que ela estaria precisando mais lá 

fora 

 

 

Meu nome é I.C.S., tenho quarenta e oito 

anos, casado, tenho seis filhos e quatro 

netos. Minha vida no Educandário 

Oswaldo Cruz... Entrei lá pequeno junto 

com três irmãos, J., D. e I., que é falecido, 

ao todo somos cinco irmãos. Foi uma vida 

sofrida lá, apanhei bastante, apanhávamos 

muito de palmatória, uma vida boa e ruim. 

Boa porque fomos lá para aprender, 
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separado do pai e da mãe, fomos morar lá, 

eu e meus irmãos.  

Era uma vida muito disciplinada. A 

professora colocava uma palavra no 

quadro e se a gente errasse, ela dava seis 

palmatórias em cada mão, dava um total de 

doze, às vezes não conseguíamos nem 

dormir à noite com as mãos doendo, isso é 

algo que me lembro bastante, hoje tenho 

quarenta e oito anos de idade, na época 

tinha oito/dez anos e uma coisa que vai 

ficar para o resto de minha vida, e às vezes 

a gente apanhava bastante na bunda por 

Dona Lurdinha, fazíamos a fila com o 

pessoal para bater, até com a toalha 

molhada, coisas que ficaram na lembrança, 

e as surras que a gente levou e ficam até na 

lembrança, as pessoas que viveram isso e 

estão vivas com certeza vão confirmar essa 

mesmo versão.  

Meu pai, me lembro vagamente, era 

internado na Colônia São Francisco, ele 

era da Policia, mas não tinha condições, se 

afastou rápido e minha mãe não tinha 

condições. Fomos morar lá devido às 

condições financeiras, passamos muita 

fome, minha mãe fazia muita papa de 

banana com farinha, na época era muito 

mais barata e sofremos bastante, e um dos 

maiores motivos de irmos morar lá foi a 

situação financeira dos meus pais. Cheguei 

ao educandário entre os cinco/seis anos de 

idade e saí de lá com onze/doze anos, não 

lembro bem, pois lembrar fatos há 

quarenta anos, mas acho que se viver uns 

setenta anos essa memória vai ficar para o 

resto da vida.  

Quando saí de lá e situação de 

minha mãe e meu pai continuava precária. 

Minha mãe fazia tapioca, cocada, quando 

saí de lá já comecei trabalhar, íamos à 

Praia do Meio vender picolé, vendia 

cocada, ajudei bastante, o dinheiro que 

pegava era todo na mão de meu pai e de 

minha mãe. Nossa casa nos Barretos era 

uma casa de papelão, quando saí do 

educandário, o motivo era o período, cada 

família tinha seu período, pois a verba 

estava acabando e não tinha condições do 

governo manter aquele pessoal, inclusive 

lembro que o ex-deputado finado Carlos 

Alberto sempre participava das reuniões, a 

minha madrinha era diretora na época, 

Dona Maria, esposa de Dr. Eriberto já 

falecido, era pediatra. Ajudei meus pais, 

lembro que o salário da polícia era ruim e 

começou a melhorar. Passei a trabalhar 

com dezesseis anos numa empresa como 

servente de pedreiro na Ribeiro Flor, 

depois era Construtora Flor, durante quatro 

anos. Depois fui trabalhar no edifício São 

Joaquim, já com meus dezoito anos como 

porteiro. Hoje trabalho numa empresa que 

faz vinte e três anos que é o Marina 

Passeio de Barco, o pouco que conquistei 

foi com muita garra, minha fé. Tenho seis 

filhos e quatro netos todos abençoados pro 

Deus.  
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Em relação à indenização/benefício 

do governo acho que a gente merece 

porque na época fomos separados de 

nossos pais e lembro que só poderíamos 

vê-los anualmente, no natal, vinte e quatro 

de dezembro. Assim, poderíamos ir para 

casa e voltar, mas a nossa mãe tinha uma 

vez por semana uma visita. Lembro que 

minha mãe me dava umas moedas, passava 

três/quatro meses e quando ela voltava 

para visita pegava as moedas que ela havia 

dado e devolvia para ela. Devolvia porque 

ficava pensando na situação deles como 

estava, pois tínhamos quatro irmãos, mas 

tínhamos outros, na época éramos doze. 

Sempre me preocupei, ela me dava as 

moedinhas, e sempre devolvia, pensava 

que ela estaria precisando mais lá fora do 

que aqui, onde tinha café, almoço e jantar, 

mas o ruim era as surras que levávamos.  

Temos o direito porque o governo 

era para ter olhado o outro lado, ter visto o 

outro lado, tenho certeza que na minha 

concepção temos direito à indenização, 

ninguém sabe quando sai. O governo está 

lutando, algumas pessoas lutando há 

bastante tempo por esse nosso direito. 

Queria que o governo olhasse com carinho 

para gente, pois ficaram sequelas com 

certeza na nossa mente. Estou com 

quarenta e oito anos e se chegar a viver 

mais sessenta ou setenta anos isso nunca 

sairá de minha mente. Lembro que as 

noites onde íamos dormir, não só eu, mas 

meus irmãos e outros colegas que estavam 

lá, pois às vezes não conseguíamos pegar 

num garfo ou colher das palmatórias que 

levávamos. Tinha dias e a gente era 

pequeno, éramos maus educados, nossos 

pais não tinham estudo, mas aprendi 

alguma coisa lá, mas ficou a sequela. Hoje 

converso com alguns amigos e eles falam a 

mesma coisa sobre o passado, um passado 

ruim para a gente, mas graças a Deus 

estamos aqui superando tudo isso.  
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Na análise das histórias de vida, foram identificados três eixos temáticos: 1. 

Perda e danos: desintegração e reintegração familiar e a infância negada; 2. 

Inesquecível: coisas marcantes que não se esquece; 3. Expectativa em viver o novo: em 

busca de outros caminhos ou destinos. Estes, são discutidos no Artigo 2. 
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Resultados e discussões: da história 

oral de vida ao arcabouço da ciência 
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RESUMO 

Objetivo: Registrar o fenômeno dos filhos de portadores de hanseníase no 

preventório.  

Método: Pesquisa histórica, onde se seguiu o referencial teórico de contexto 

propostos por Hinds, Chaves e Cypress. Nessa perspectiva, estabeleceram-se as 

categorias de análise desse estudo em consonância com a revisão bibliográfica 

realizada.  

Resultados: Elaboraram-se quatro eixos temáticos, sendo eles: a) preventórios para 

filhos de portadores de hanseníase – contexto imediato; b) o preventório e o 

cotidiano da criança internada – contexto específico; c) hanseníase: estigma e 

preconceito – contexto geral; d) políticas e programas de apoio aos portadores de 

hanseníase e seus familiares no Brasil de 1976-210 – metacontexto.  

Conclusão: O registro contextual do fenômeno em questão revela-se como uma 

discussão desafiadora e preocupante, levando-se em consideração às medidas 

profiláticas, de então, adotadas historicamente em vários países do mundo, 

particularmente no Brasil, bem como os reflexos futuros em suas vidas.  

Descritores: Hanseníase, Criança, Estigma social, Preconceito. 

 

ABSTRACT 

Objective: To record the phenomenon of preventoriums intended for children of 

leprosy patients.  

Method: Historical research, following the theoretical framework proposed by Hinds, 

Chaves and Cypress. From this perspective, were established the categories of 

analysis in line with the literature review.  

Results: Four themes, namely: a) preventoriums for children of leprosy patients – 

immediate context, b) the routine of hospitalized child and the preventorium – 

specific context; c) leprosy: stigma and prejudice – general context, d) policies and 

programs to support leprosy patients and their families in Brazil from1976-2010 – 

metacontext.  

Conclusion: The context record of this issue turns out to be a challenging and 

disturbing discussion, taking into account the preventive measures historically 

adopted in many countries worldwide, particularly in Brazil, as well as reflections on 

their future lives. 

Descriptors: Leprosy, Child, Social stigma, Prejudice. 
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RESUMEN 

Objetivo: registrar el fenómeno de los niños de los enfermos de lepra en 

preventorio.  

Método: La investigación histórica, seguido por el contexto teórico propuesto por 

Hinds, Chaves y Cypress. Desde esta perspectiva, se establecieron categorías de 

análisis de este estudio de acuerdo con la revisión de la literatura.  

Resultados: Se elaboraron cuatro áreas temáticas, a saber: a) preventoriums para los 

hijos de los enfermos de lepra - contexto inmediato, b) el preventorio y la vida 

cotidiana del niño hospitalizado - contexto específico c) Lepra: estigma y los 

prejuicios - Contexto general; d) las políticas y programas de apoyo a los enfermos de 

lepra y sus familiares en Brasil 1976-210 - metacontexto.  

Conclusión: El registro contextual del fenómeno en cuestión se revela como una 

desafiante discusión y preocupación, teniendo en cuenta las medidas profilácticas, 

pues, históricamente adoptada en países de todo el mundo, particularmente en 

Brasil, así como reflexiones sobre su futuro vidas.  

Descriptores: Lepra, Niño, Estigma social, Prejuicio. 

 

 

INTRODUÇÃO  

A hanseníase, também conhecida como lepra ou mal de Hansen, considerada 

uma doença milenar, ainda hoje apresenta grande incidência em vários países em 

todo o mundo, mesmo contrastando diante dos avanços terapêuticos auferidos pela 

poliquimioterapia, carrega em si características marcantes de exclusão e segregação 

social de seus portadores.1,2 

No Brasil, entre os anos de 1920, perdurou a prática profilática do isolamento 

no tratamento da hanseníase, onde os doentes eram confinados e privados do 

convívio em família e sociedade, internados nos chamados Preventórios.1 Nesse 

trajeto, milhares de pessoas foram atingidas pelo preconceito, levando consigo as 

marcas do estigma congênito, refletindo não apenas na vida dos portadores, como 

nos seus descendentes sadios.3  

Acreditava-se que os filhos de portadores de hanseníase deveriam ser 

internados compulsoriamente em instituições específicas, tendo em vista a 

internação do genitor e os novos preceitos políticos voltados à proteção da criança na 

época.1 Com isso, essas crianças se tornaram egressos ou internos de Preventórios, 

fato que se configurou como um problema social de longo alcance, com famílias 

desestruturadas, menores desamparados e projetos de vida ceifados.4  
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Partindo desse breve retrospecto histórico, percebe-se a necessidade de 

resgatar aspectos históricos vividos por grupos humanos que sofreram medidas de 

exclusão decorrente de políticas públicas e que guardam em suas histórias de vida, o 

estigma social da segregação, mesmo não sendo doente.1,3-4 Assim, o registro sobre o 

fenômeno dos preventórios encena uma reflexão importante em torno da hanseníase 

e suas repercussões na coletividade.  

Ademais, o presente artigo objetiva registrar o fenômeno dos filhos de 

portadores de hanseníase no preventório. 

 

METODOLOGIA  

Revisão narrativa, realizada no período de julho a agosto de 2012, através da 

consulta nas seguintes bases de dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Base de Enfermagem (BDENF) e Scientific Eletronic 

Library Online (Scielo), a partir dos descritores: hanseníase, criança, estigma social e 

preconceito. 

Utilizou-se o referencial teórico de análise contextual proposto por Hinds, 

Chaves e Cypress5, onde o contexto é trabalhado sob quatro distintas camadas, a 

saber, contexto imediato, contexto especifico, contexto geral e metacontexto. 

O contexto imediato focaliza o presente imediato, o fenômeno em si, e busca 

respostas sobre sua ocorrência.5 No contexto específico destacam-se o passado 

imediato, os aspectos concretos relacionados ao fenômeno5. Para o contexto geral a 

subjetividade e cultura influenciam diretamente a compreensão do fenômeno. E, o 

metacontexto diz respeito aos elementos normorreguladores e políticos que 

condizem o fenômeno estudado.5 

Nessa perspectiva teórica, estabeleceram-se as categorias de análise desse 

estudo em consonância com a revisão bibliográfica realizada, resultando em quatro 

eixos temáticos encontrados, sendo eles: a) os filhos de portadores de hanseníase – 

contexto imediato; b) o preventório e o cotidiano da criança internada – contexto 

específico; c) hanseníase: estigma e preconceito – contexto geral; d) políticas e 

programas de apoio aos portadores de hanseníase e seus familiares no Brasil de 1976-

2010 – metacontexto.  

 

Preventórios para os filhos de portadores de hanseníase – contexto imediato  

De um modo geral, o termo preventório é utilizado para designar o local ou 

estabelecimento voltado ao tratamento de pessoas predispostas a determinadas 

doenças. No caso da hanseníase, representava uma espécie de internato destinado 
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aos filhos de doentes que eram criadas separadas dos pais como medida preventiva 

para o controle do contágio.3  

No final do século XIX, houve uma expansão no processo de criação de 

preventórios para os filhos de portadores de hanseníase entre os países endêmicos, 

como Índia, Havaí, Filipinas e Noruega.6 Essa política adotada refletia a preocupação 

com a infância, antes restrita ao âmbito familiar, passou a ser vista como discussão 

relevante para a sociedade naquele momento.1  

O Brasil, particularmente, entre os anos de 1930, investiu na construção de 

preventórios no seu território, assentado na corrente de pensamento eugenista e 

sanitarista que propunha a profilaxia do isolamento e segregação de grupos expostos 

a determinadas moléstias prevalentes.1,3 No Regimento interno destacava 

 

O objetivo de acolher, manter, educar e instruir menores 

sadios filhos de convenientes de doentes de lepra, desde que 

não tenham parentes idôneos que queiram assumir esse 

encargo e que disponham de recursos para educá-los.1:6  

 

Além do controle profilático e da vigilância constante, o preventório para os 

filhos de leprosos, termo como era popularmente conhecido, preconizava a formação 

educacional e assistência ao menor nos aspectos físicos e religiosos. O seu público-

alvo era predominante de crianças nas diferentes faixas etárias de vida, desde o 

recém-nascido separado da mãe logo após o parto, até mesmo menores que 

chegaram a conviver diretamente com pais ou familiares infectados.3  

Quanto à localização, observou-se que a maior parte dos preventórios se 

concentrava distante das cidades, reforçando a postura de isolar as crianças sadias, 

privando-as do convívio em família e sociedade, pois representavam uma população 

potencial para contribuir no contágio da hanseníase. 7 

Assim, os preventórios durante décadas predominaram como principal medida 

de controle da hanseníase, onde os filhos dos doentes eram segregados por sua 

origem e privados das relações familiares e sociais, destinados a carregar o estigma 

permanente da intolerância que o acompanhava por toda sua vida.6,7  

 

O preventório e o cotidiano da criança internada – contexto específico 

 A instalação da política de internação compulsória entre vários países, 

particularmente no Brasil, voltada aos portadores de hanseníase evidenciou cada vez 
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mais o drama provocado nos seus descendentes, crianças sadias foram isoladas da 

família e segregadas do convívio social.1,3-6  

 O processo de internamento de um dos pais doente gerava de imediato, 

situações de conflito e discriminação, como por exemplo, perda ou dificuldade de 

conseguir emprego, expulsão do filho pela escola, e que culminaria no envio da 

criança para o Preventório.3  

Cabe ressaltar que os preventórios, espaço destinado à prevenção e 

tratamento da hanseníase, reproduziam práticas de profilaxia e vigilância clínico-

dermatológica, voltando-se ao cuidado que nem sempre remetia a visão humanista e 

de atenção ao indivíduo.1,3 Embora lidassem com crianças saudáveis desamparadas ou 

provenientes de lares desestruturados, não existia uma preocupação efetiva com a 

qualidade de vida desse menor.4  

Sobre o cotidiano desses menores no Preventório, um estudo1 destaca como 

elemento bastante difundido nesse espaço, a rigidez da metodologia empregada, 

enfocando a ordem e disciplina institucional como requisito básico para o sucesso do 

trabalho ali desenvolvido.1 

Algumas crianças cresceram sem conhecer sua origem familiar, pois foram 

destituídas dos pais ainda recém-nascidas.4-6 Outras guardam na memória as 

lembranças dos pais, até o momento do internamento. Esse processo vigente de 

separação imposta se configura como um ato de violência na vida dessas pessoas, 

pois não tiveram escolhas, e os laços com a família e sociedade se interromperam 

abruptamente.1  

O Regulamento dos Preventórios reforçava que o estímulo ao vínculo familiar 

e social prejudicaria a profilaxia, pois os contatos familiais deveriam “ser evitados, o 

mais possível, as comunicações pessoais entre o menor internado e o hanseniano, 

internado ou não”.8:2 No momento em que as crianças eram internadas no 

preventório, toda e qualquer comunicação entre os internos só poderia ser feita 

mediante autorização do diretor ou outra autoridade ligada à instituição 

responsável.8 

Para as visitas de familiares havia uma verdadeira burocracia a ser cumprida, 

com horário previamente agendado, estando o comunicante, termo utilizado para 

denominar o visitante, sujeito a realizar exames específicos.8 Menciona-se, também, 

que as cartas destinadas às crianças e as que elas escreviam eram abertas ou 

censuradas.8  

No que se refere ao ensino, as crianças tinham acesso apenas ao curso 

primário, equivalente hoje ao ensino fundamental menor, ministrado na própria 
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instituição, e, em alguns casos, elas conseguiam dar prosseguimento aos estudos, 

fora do Preventório. Não existia um interesse maior em qualificar essas pessoas, pois 

a formação condicionaria novas oportunidades.4 

O trabalho representava um exercício disciplinador e terapêutico que 

reduziria o ônus do estigma das crianças, embora estivesse condicionada, a grande 

maioria, devido a pouca instrução, às atividades agrícolas, internos do sexo 

masculino, e atividades domésticas, internos do sexo feminino.6-8  

Hanseníase: estigma e preconceito – contexto geral 

Um breve retrospecto da hanseníase, ao longo dos tempos, remonta cenários 

de segregação de pessoas, que suscitaram sequelas profundas não apenas aos 

doentes, como nos filhos sadios e reforçam o estigma e preconceito presentes nessa 

trajetória.9   

O termo estigma foi utilizado para designar indivíduos com alguma dificuldade 

de aceitação pela sociedade, quando estes não se percebem aceitos nesse meio, 

violando determinada regra ou norma estabelecida.10 E, conforme o autor10 existe 

três tipos de estigma: o estigma relacionado ao corpo, com as consequentes 

deformidades; estigma relacionado às culpas pessoais, sejam de paixões, vontades, 

crenças, entre outros; e, por fim, o estigma relacionado às tribos, raças, religião e 

nação.10  

Somadas as sequelas e deformidades físicas, o ingresso na Preventório carrega 

em si os encargos socias da violência e o preconceito, pois perderam seus direitos 

como cidadãos, o contato com a família, o convívio social, que passam a exigir delas 

novas adaptações emocionais, tendo em vista os anos de internação e afastamento 

sofridos.10, 11 

Na hanseníase, o estigma associa-se diretamente aos aspectos visuais ligados 

ao corpo e a estética do homem, o receio de ser percebido como indivíduo que possui 

manchas e/ou lesões distintas, ou, deformações físicas aparentes(10-12. Diante desse 

impacto público advindo com a doença, nota-se o drama e o preconceito social vivido 

pelo doente e sua família. Todas essas manifestações de exclusão acontecem nos 

mais variados espaços e situações, sejam eles institucionais ou na próprio seio 

familiar do indivíduo.11,12  

 Destarte, percebe-se que o estigma e preconceito ligados à hanseníase 

refletem em nossos dias principalmente devido à trajetória da política sanitária do 

Estado de isolamento difundida internacionalmente durante décadas, quando 

doentes e seus filhos sadios foram marginalizados e desacreditados pela sociedade, 
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sendo, portanto, alijados do direito de constituir uma família, estudar, ter um 

emprego, pois sempre carregaram marcas crônicas deixadas pela moléstia. 

 

Políticas e programas de apoio aos portadores de hanseníase e seus familiares de 

1976-2010 – metacontexto 

Com intuito de minimizar danos e resgatar a cidadania dos portadores de 

hanseníase, sucederam-se, nos últimos anos, a criação de políticas, programas e 

movimentos de luta em defesa dessas pessoas.  

 Uma dessas conquistas foi a aprovação do decreto n° 165, de 14 de maio de 

1976, que determinou a mudança do termo lepra para hanseníase, levando-se em 

consideração o estigma historicamente associado. E, através da Lei Federal 1.010, de 

1995, a denominação hanseníase tornou-se oficialmente aceita em todo território 

nacional, passando a ser amplamente divulgado e empregados nos documentos, 

portarias e diretrizes técnico-científicas sobre a doença.( 3-14  

Além do tratamento segregacional, eugenista e moralista, vários tratamentos 

foram utilizados, as sulfatas, a talidomidade, dentre outras. Atualmente, a partir de 

pactuações internacionais, dispõe-se para o controle e eliminação da hanseníase o 

tratamento poliquimioterápico (PQT) de duração fixa, recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), órgão conhecido pela luta em defesa dos 

direitos humanos e combates as endemias que afligem as nações. Esse tratamento é 

ofertado em nível de Atenção Básica, na Estratégia Saúde da Família.15 

O Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase, propostos pelo Ministério 

da Saúde, vem buscando garantir aos usuários o acesso tratamento PQT 

gratuitamente, dispondo de um apanhamento por profissionais, como enfermeiros e 

médicos, com um leque de atividades, tais como: aconselhamento, educação 

comunitária, busca ativa, prevenção de incapacidades/deficiências, reabilitação e 

encaminhamento de caso, quando necessários.15,16 

O Movimento de Reintegração das Pessoas atingidas pela Hanseníase 

(MORHAN) surgiu no ano de 1981, no cenário da defesa e luta pelos direitos dos 

portadores, familiares e pessoas atingidas pela hanseníase. Dentre seus objetivos 

destacam-se o de minimizar o preconceito e resgatar a cidadania desses indivíduos. 

Uma luta recente do MORHAN pela concessão de pensão indenizatória aos filhos de 

portadores da doença, egressos dos Preventórios, tendo em vista o contexto de 

segregação vivido por essas pessoas.15 
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A atual prevalência mundial da hanseníase em países como Índia e o Brasil, 

classificados com maior número de casos registrados da doença, tem levado a 

formulação de estratégias e planos que visam reduzir esses índices.16 No ano de 1991, 

aconteceu a 44ª Assembleia Mundial da OMS, onde se traçou o Plano Estratégico para 

Eliminação da Hanseníase 2000-2005 e teve como meta primordial o registro abaixo 

de 1 caso para 10.000 habitantes, que deveria ser atingida ainda em 2001, e, no 

entanto, não foi plenamente cumprida, embora, tenha levado casos não detectados 

aos serviços  de saúde para tratamento.17 

Como desdobramento do Plano 2000-2005, definiu-se a Estratégia Global para 

Maior Redução da Carga da Hanseníase e a Sustentação das Atividades de Controle da 

Hanseníase 2006-201017, através da OMS, projetado intensificar a luta pela 

diminuição da carga sanitária decorrente da doença entre os países endêmicos, 

especialmente o Brasil, onde vários Estados e municípios vem pactuando o 

compromisso em prol da luta por essa causa.18 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O registro contextual sobre os filhos sadios de portadores de hanseníase 

criados em preventórios revela-se como uma discussão desafiadora e preocupante, 

levando-se em consideração às medidas profiláticas adotadas historicamente em 

vários países do mundo, particularmente no Brasil, bem como os reflexos advindos 

para a situação atual.  

  A análise dos níveis contextuais identificou aspectos relevantes ligados a esse 

fenômeno e a necessidade de ampliação do debate em torno das políticas públicas no 

campo da hanseníase, como forma de possibilitar que medidas mais efetivas sejam 

propagadas na busca pela redução dos danos e consequências diretas resultantes do 

estigma e marginalização em torno dos doentes e seus filhos sadios, egressos de 

preventórios, que partilharam trajetórias semelhantes. Circula na mídia em geral um 

movimento que impetra contra o Estado, atos indenizatórios como forma de reduzir o 

impacto e o ônus indireto que o preventório provocou na vida desses sujeitos na 

medida em que seus direitos humanos de convivência familiar foram cerceados pela 

política profilática brasileira de outrora.  

 Espera-se que esse estudo contribua no processo de transformação nas 

práticas profissionais e na postura popular frente à hanseníase e as pessoas atingidas 

por ela, superando dicotomias resultantes do preconceito e da falta esclarecimento 

sobre a mesma, resguardando-se os direitos à cidadania e justiça social a esse grupo.  
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RESUMO 

Objetivo: conhecer a trajetória de vida de filhos de doentes de hanseníase que 

foram institucionalizados em preventório/educandário. Método: pesquisa descritiva 

e exploratória, de abordagem qualitativa, que utilizou o enfoque da história oral de 

vida como referencial metodológico. Foram entrevistados dez egressos do 

Preventório Osvaldo Cruz, em Natal/RN, Brasil os quais eram comprovadamente 

filhos de ex-doentes de hanseníase. Foram realizadas entrevistas a partir de duas 

questões norteadoras e posteriormente analisadas a luz da Analise de Conteúdo. Esse 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa, protocolo nº 024/024/2012. 

Resultados: identificaram-se três eixos temáticos: Perda e danos: desintegração e 

reintegração familiar e a infância negada; Inesquecível: coisas marcantes que não se 

esquece; Expectativa em viver o novo: em busca de outros caminhou ou destinos. 

Conclusão: identificou-se que a separação dos pais doentes de hanseníase 

influenciou a vida dos colaboradores desse estudo, porém, apesar dessas lembranças 
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dolorosas, eles conseguiram superar as dificuldades e reconstruir suas vidas. 

Descritores: Hanseníase; História Oral de Vida; Resiliência; Enfermagem 

 

ABSTRACT 

Objective: To know the life trajectory of children of leprosy patients who were 

institutionalized in preventorium / breed. Method: A descriptive and exploratory, 

qualitative approach, which used the oral history approach life as methodological. 

We interviewed ten graduates Preventório Osvaldo Cruz, Natal / RN, Brazil which 

were proven sons of former leprosy patients. Interviews were conducted from two 

guiding questions and analyzed the light of Content Analysis. This study was approved 

by the Research Ethics Committee, protocol # 024/024/2012. Results: we identified 

three main themes: Loss and damage: family disintegration and reintegration and 

childhood denied; Unforgettable: remarkable things you do not forget; life 

expectancy in the new: in search of others walked or destinations. Conclusion: we 

found that separation from parents leprosy patients influenced the lives of the 

contributors to this study, however, despite these painful memories, they managed to 

overcome the difficulties and rebuild their lives. Descriptors: Leprosy; Oral History 

of Life; Resilience; Nursing 

RESUMEN 

Objetivo: Conocer la trayectoria de vida de los hijos de los leprosos que fueron 

institucionalizados en preventorio / raza. Método: Estudio descriptivo y exploratorio, 

cualitativo, que utilizó el enfoque de historia de vida oral como metodológico. 

Entrevistamos a diez graduados Preventorio Osvaldo Cruz, Natal / RN, Brasil, que 

eran hijos de enfermos de lepra probadas anteriores. Las entrevistas fueron 

realizadas a partir de dos preguntas orientadoras y analizados a la luz de Análisis de 

Contenido. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación, el 

protocolo # 024/024/2012. Resultados: se identificaron tres temas principales: la 

pérdida y el daño: la desintegración familiar y la reintegración y la infancia negada; 

inolvidables: las cosas notables que no se olvide, la esperanza de vida en el nuevo: 

en busca de otros caminaban o destinos. Conclusión: se encontró que la separación 

de sus padres enfermos de lepra influido en las vidas de los autores de este estudio, 

sin embargo, pese a estos recuerdos dolorosos, se las arreglaron para superar las 

dificultades y reconstruir sus vidas. Descriptores: Lepra, historia oral de vida, la 

capacidad de adaptación, Enfermería; 
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A hanseníase caracteriza-se por ser uma doença infecto-contagiosa crônica 

causada pelo Mycobacterium leprae, que se manifesta através de sinais e sintomas 

dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos 

olhos, mãos e pés. Sua grande marca é o comprometimento dos nervos periféricos, o 

que resulta em um grande potencial para provocar incapacidades físicas que podem, 

inclusive, evoluir para deformidades.1 

O termo hanseníase surgiu, em substituição a terminologia “lepra”, em 

homenagem ao cientista norueguês Gerard Amauer Hansen, quem descobriu o seu 

agente causador. O termo lepra retratou, durante muito tempo, a doença como um 

mal desfigurante, incurável, contagioso e impuro, o que levou muitas pessoas a 

serem segregadas e afastadas de suas famílias.2  

No Brasil, com o aumento da endemia leprosa e a inexistência de um tratamento 

que levasse a cura, foi instituído, em 1912, o isolamento compulsório de todos os 

casos de lepra em asilos-colônias. E em seguida, foram definidas uma série de 

medidas profiláticas listadas a seguir: recenseamento dos doentes; medidas de efeito 

de isolamento nosocomial ou domiciliar; tratamento, vigilância dos que não ficavam 

internados; exame sistemático dos comunicantes; preservação da prole do leproso e 

a educação sanitária. Essas providências deram origem às reformas nos leprosários, a 

criação de preventórios e dispensários.3-4 

Os primeiros eram destinados a isolar os casos mais graves da doença (casos 

virchowianos e dimorfos); os Dispensários, que funcionavam nos Centros de Saúde, 

destinavam-se a examinar os contatos, pessoas suspeitas e atender os casos mais 

simples (casos tuberculoíde e indeterminados); e os Preventórios, chamados de 

Educandários, tinham a missão de criar e educar os filhos dos doentes internados.4 

No entanto, ao se estudar a história dos grupos estigmatizados, torna-se 

imprescindível o estudo daqueles que, por uma razão qualquer, foram tidos como 

leprosos e, portanto, como tal, sofreram medidas de exclusão. A trajetória dessa 

moléstia permite verificar que parte da visão medieval acerca da doença e de seu 

portador conseguiu chegar até ao século XXI e que, malgrado o avanço da ciência, 

medidas de exclusão continuaram a ser praticadas em nome da defesa do bem estar 

da coletividade. Mesmo após a descoberta de uma terapêutica eficaz contra a 

doença, medidas de exceção, segregação e violência continuaram a ser praticadas 

contra o doente, e estas também alcançaram seus familiares.5 

INTRODUÇÃO 
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A prática do isolamento compulsório permitiu que o estigma da hanseníase 

atingisse pessoas que nunca portaram a doença, como foi o caso das crianças sadias 

filhas de doentes de hanseníase, diminuindo suas possibilidades de vida e obrigando-

as a esconder sua situação, de internas ou egressas de Preventório, se quisessem 

competir em igualdade de condições quando da procura de emprego ou no 

estabelecimento de relações sociais. Essa política, tanto no Brasil como em outros 

países, acabou por gerar problemas sociais que causavam reflexos diretos no 

comportamento dos doentes. Uma das consequências do isolamento era a frequente 

situação de desamparo familiar.6-7 

Os preventórios foram surgindo em todo o território nacional, construídos através 

da iniciativa particular e não com recursos governamentais. Campanhas de 

solidariedade eram realizadas para a construção de preventórios, destinados aos 

cuidados às crianças filhas dos leprosos que viviam nas colônias.6 No Rio Grande do 

Norte, com a criação da Colônia São Francisco, em 1929, criou-se 

concomitantemente o preventório/educandário, semelhante o ocorrido em outros 

estados. 

Mesmo que apenas um dos progenitores estivesse acometido pela hanseníase, os 

filhos de doentes nascidos em hospitais-colônias deveriam ser separados dos pais 

após o nascimento e não poderiam ser amamentas pelas suas respectivas mães ou por 

qualquer outra mulher que fosse leprosa ou que tivesse convivido com um doente de 

hanseníase. Além disso, as crianças eram mantidas até a adolescência em domicilio 

ou em preventórios especiais que, quando localizados na área do hospital-colônia, 

ficariam anexos à zona de habitação das pessoas sadias.6-7 

A interação entre pais e os filhos somente poderia ocorrer quando os pais tivessem 

condições clínicas de recebê-los, constituindo outro fator que dificultava o contato. 

Com o avanço no tratamento da doença e a diminuição da sua incidência não se fazia 

mais necessário o internamento compulsório, que foi abolido por lei em 1954. Desse 

modo, os pacientes poderiam voltar a seus locais de origem. Entretanto, somente em 

1987, os filhos dos pacientes receberam permissão para permanecerem na 

instituição. O que não foi imediato, sendo evidenciado problemas no ajustamento 

entre pais e filhos, visto que durante muitos anos, eles não tinham um vínculo de 

convívio e, com isso, era preferível que os filhos permanecessem nos educandários 

até o máximo de idade que fosse permitido, alegando que na Colônia não havia 

condições de estudarem e obterem uma profissão.8  

Nesse âmbito, além da importância de compreender a história de vida dos doentes 

de hanseníase ou ex-doentes, torna-se primordialmente interessante conhecer e 
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compreender a história de vida daqueles que foram segregados e isolados em 

preventórios, os quais foram diretamente atingidos pelo estigma da hanseníase 

mesmo nunca tendo sido portadores da doença. Dessa maneira, buscando responder 

o seguinte questionamento - até que ponto o afastamento dos pais influenciou na 

história de vida dos filhos dos portadores de hanseníase? - o objetivo traçado para 

este estudo foi conhecer a trajetória de vida de filhos de doentes de hanseníase que 

institucionalizados em preventórios/educandários. 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa, que 

utilizou o enfoque da história oral de vida como referencial metodológico, a fim de 

conhecer a trajetória de vida dos filhos separados, no contexto da história da 

hanseníase.  

A História Oral é capaz de evidenciar as visões de mundo das pessoas, expressa 

através do depoimento de suas experiências. Constitui-se um processo sistematizado 

e planejado previamente em um projeto, em que a oralidade é registrada e 

transportada para o meio escrito, onde se possibilita realizar análises do contexto 

social e individual, que deverão ser interligados e interdependentes. Dentre as 

modalidades de História Oral, optou-se pela História Oral de Vida, com o intuito de 

valorizar a memória dos indivíduos, por meio da liberdade promovida aos 

colaboradores em elencar os depoimentos das experiências vividas e assim, resgatar 

a sua moral existencial e a subjetividade dos detalhes.9 

Os trabalhos em história oral de vida se consistem de elementos distintos e 

articulados em etapas, que devem orientar os procedimentos metodológicos 

estratégicos, dando sentido aos fundamentos da investigação com fontes vivas. Este 

estudo foi composto de duas partes: 1. Fundamentos temáticos e teóricos (escolha do 

tema, justificativa e formação da rede) e 2. Etapa operacional (entrevista 

propriamente dita e pós-entrevista).9-10  

Neste trabalho, a comunidade de destino foi composta por filhos de ex- doentes 

de hanseníase que foram internos no preventório /educandário; e a colônia foi 

caracterizada por 10 egressos do preventório/educandário Osvaldo Cruz, em Natal, 

no Rio Grande do Norte. Os critérios de inclusão foram: filhos de ex-doentes 

comprovadamente; residentes em Natal/RN, de ambos os sexos; maior de idade; com 

condições cognitivas, intelectuais e emocionais preservadas; e que se dispuseram a 

participar da pesquisa. Os colaboradores foram localizados através do cadastro 

existente (60 inscritos) no MORHAN RN. 

MÉTODO 
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A origem da rede ou ponto zero foi o colaborador que permaneceu mais tempo no 

preventório/educandário Oswaldo Cruz, e a partir dele foi sendo formada a rede 

através da indicação de outras pessoas para a entrevista. 

Após o primeiro contato com os colaboradores e apresentação dos objetivos da 

pesquisa, esclarecimento sobre a importância de sua participação, da informação 

sobre a gravação e garantida a sua privacidade, as entrevistas ocorreram em local 

escolhido pelo colaborador, sem interferências externas. Tiveram a duração média de 

2 horas e foram antecedidas pelo registro da identidade do entrevistado, o local, a 

data do encontro. As histórias contadas foram gravadas em dispositivo eletrônico, 

iniciadas pela utilização de duas questões de corte - Conte como foi sua vida no 

preventório/educandário?; Conte como foi sua vida após o 

preventório/educandário?. 

Para assegurar o sigilo das informações e o anonimato dos colaboradores da 

pesquisa, os sujeitos foram identificados por nomes de Anjos (Anjo Gabriel, Anjo 

Rafael, Anjo Miguel, Anjo Ariel, Anjo Daniel, Anjos Uriel, Anjo Mikael, Anjo Aniel, Anjo 

Caliel e Anjo Rochel). Essa denominação foi assim escolhida, porque os colaboradores 

foram verdadeiros promotores de transformação na história de vida das 

pesquisadoras.  

As gravações foram exaustivamente ouvidas, em seguida, transcritas, depois, 

transcriadas, após segundo contato com o colaborador, e por último, conferidas pelos 

mesmos, oportunizando que eles participassem ativamente na revisão final do texto. 

Os discursos foram analisados seguindo a Análise de Conteúdo, o qual é definido 

como um conjunto de técnicas de análise de comunicação que visa estabelecer uma 

correspondência entre as estruturas semânticas ou linguísticas e as estruturas 

psicológicas ou sociológicas, identificando condutas, ideologias e atitudes dos 

enunciados.11 

Em se tratando de pesquisa que envolve seres humanos e atendendo aos preceitos 

ético-legais da Resolução nº 196/96, esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em pesquisa da Liga Norte Riograndense contra o Câncer – Departamento de Ensino, 

Pesquisa e Educação Comunitária (Parecer nº 024/024/2012), em 27 de março de 

2012. Os sujeitos foram convidados a participar e aqueles que concordaram Em fazê-

lo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Foram entrevistados dez sujeitos, cinco homens e cinco mulheres. O mais novo 

tinha 33 anos e o mais velho, 77 anos. Um dos sujeitos não era alfabetizado; sete, 

RESULTADOS 
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estudaram até o ensino fundamental e dois, até o ensino médio. Quanto ao estado 

civil, sete são casados ou em união estável, dois divorciados ou separados, e um era 

viúvo. Quando indagados sobre a profissão, quatro mulheres mencionaram que não 

trabalhavam fora do domicílio e outra, que era pensionista. Os demais sujeitos 

referiram atuar como: socorrista, pedreiro, autônomo, militar e guia turístico. 

Nenhum deles adquiriram hanseníase durante os anos que estiveram no 

preventório/educandário ou posteriormente. 

Na análise das histórias de vida, foram identificados três eixos temáticos: 1. Perda 

e danos: desintegração e reintegração familiar e a infância negada; 2. Inesquecível: 

coisas marcantes que não se esquece; 3. Expectativa em viver o novo: em busca de 

outros caminhou ou destinos. 

Eixo I – Perda e danos: desintegração e reintegração familiar e a infância negada  

Das histórias contadas, percebeu-se o quanto foi dolorosa a ruptura familiar na 

vida dessas crianças. Essa separação brutal gerou danos inimagináveis, a sucumbência 

trouxe resultados avassaladores na história pregressa e vindoura, sentimentos 

sofridos e calados no silêncio exigido, impetrado e irrevogável, como observa-se nos 

relatos abaixo: 

Então minha mãe morava só com os filhos e meu pai morava no leprosário, na Colônia 

São Francisco de Assis. Então ele vinha final de semana ver a gente, às vezes a noite 

dormir com minha mãe. A maior parte do tempo fomos criados sozinhos.(Anjo Gabriel) 

Quando menos esperamos chegou uma carta para que meu pai viesse deixar a gente em 

Natal, mas ele sem querer vir. Antes disso fugiram dois de nossos irmãos, a mais velha 

e o outro irmão para casa de minha avó, [...] mas mandaram buscar ele também, 

porque era menor de idade, a outra não era mais velha, estava com dezoito anos. 

(Anjo Daniel). 

... só que pelo motivo de minha mãe ser doente, meu pai terminou esquecendo ela 

porque foram muitos anos que ela ficou internada, e então ele construiu outras 

famílias...(Anjo Uriel) 

No preventório/educandário, as crianças, denominadas desumanamente de 

“ninhadas”, sofreram agressões físicas e castigos, as quais foram frequentemente 

relatadas na fala dos colaboradores. 

Como era criança fazia xixi no colchão, era submetido botar o colchão no chão e 

ir para quadra de esporte de joelhos com o colchão na cabeça. Por exemplo, se 

fossemos jogar bola e quebrássemos uma lâmpada, éramos castigados e colocados 

num quartinho escuro. (Anjo Rafael) 

Havia uma senhora que batia bastante em mim, pois tudo era motivo de levar tapa ou 

outras formas de agressão...(Anjo Miguel). 
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Apanhávamos muito de palmatória e ficávamos de castigo com caroço de feijão 

embaixo do joelho. Então chorava muito por causa disso.(Anjo Gabriel) 

[...] relação aos castigos havia o quartinho escuro onde colocavam as crianças e 

ficavam de castigo o dia todo. Todos temiam muito quando falavam fez isso vai para o 

quarto escuro, era uma espécie de sela, [...]. A comida era colocada pela janela e 

ficava todo mundo desesperado quando tinha um preso lá, preocupados com o que iria 

acontecer com ele lá, se seria espancado ou não. (Anjo Daniel) 

Em contracenso, os cuidados, ou a falta deles, oferecidos no 

preventório/educandário, criaram situação extremamente desfavoráveis ao 

desenvolvimento e evolução das crianças que viviam ali. As dores causadas pela 

separação, a ausência dos pais, os maus tratos constantes, a negação da infância e a 

indignidade presente nos recursos diários de educar, provocou danos irreparáveis. 

Por estarem em processo de amadurecimento, as crianças não compreenderam a 

separação familiar. As consequências da desestruturação emergiram na vida dos que 

eram levados para longe e para os que continuavam a morar juntos. 

O problema era assim que a gente não pegasse no pé ou na mão. Sofríamos muito, 

chorávamos, pois queríamos abraçar nossas mães, só que eles não permitiam dizendo 

que não podia porque a doença pegava. (Anjo Miguel) 

Naquele momento aquela criança estava com ela nos braços e fizeram isso, ficamos 

sem entender por que fizeram aquilo. Sabemos que era ignorância deles, haviam sido 

mandados. Depois que minha mãe veio interna para cá, meu pai ficou como louco, 

então não demonstrava nenhum carinho pelos filhos, eram só maltrato, principalmente 

com os maiores...(Anjo Daniel). 

 

 

Eixo II - Inesquecível: coisas marcantes que não se esquece 

O que se tornou inesquecível, para os colaboradores, foram lembranças marcantes 

relacionadas com o dia-a-dia no preventório/educandário e a rotina de trabalho 

daquela época; os estudos e o aprendizado, que geram em muitos, um sentimento de 

gratidão e saudosismo; os amigos e os laços afetivos que fizeram. As falas abaixo 

retratam um pouco essas lembranças marcantes. 

Lembro que gostava muito de ficar no berçário. Lá cuidava das crianças menores que 

eu... (Anjo Gabriel) 

Havia uma tabela com os serviços onde destinava você vai ser ajudante de fulana na 

cozinha, então a gente era para lavar a louça, limpar a cozinha, outro era para servir 

no refeitório, coisas que a gente agradece a Deus porque foi como aprendemos. Tinha 
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uma sala de costura onde ensinavam a gente costurar, bordados. Tinha lazer também 

festas, São João, Natal, todos bem organizados. (Anjo Daniel) 

Agradeço muito a Deus porque foi onde tive conhecimentos melhores da vida, foi onde 

aprendi a ler, escrever, meus irmãos todos também... (Anjo Daniel). 

A minha vida no Oswaldo Cruz tinha dias que era bem favorável a gente, pegava uma 

bola para brincar, mas também tinha dias que a gente levantava cedo, cinco/cinco e 

meia da manhã para aguar a hortaliça,[...], trabalhava na arte do couro, fazia 

sandálias para as meninas, sapatos para os meninos, alpargatas” (Anjo Aniel). 

Minha vida no Educandário foi muito boa, gostei muito, a criação, as amigas e irmãos 

que estiveram lá com a gente e várias pessoas, teve Dona Madalena que tomava conta 

da gente, era Cândida e outras que não lembro mais do nome, mas a minha vida foi 

muito boa. [...]. Gostava de lá, todo mundo brincava, estudava, foi uma criação boa, 

todos gostavam de mim. (Anjo Caliel). 

Entretanto, as marcas da separação dos pais e do estigma e discriminação que 

viveram, foram relatadas com emoção, como se ainda vivessem aquela dor de não 

poder se aproximar de seus pais, de serem acalentados, protegidos por eles... 

Restaram àquelas crianças apenas um olhar de longe, quando tinham oportunidade 

de visitar a colônia. Essas visitas se tornaram lembranças inesquecíveis, até para as 

crianças mais novas.  

[...] separação do meu pai, que não podia dar um abraço, nem beijá-lo, nem as pessoas 

de minha família que estavam lá no leprosário. Muitas vezes ficava com receio que 

ficasse doente. Mas pedia a Deus, quando era criança para sermos sadios, pois era 

muito difícil aquela doença naquela época. [...]. Era uma satisfação muito grande ver 

minha mãe, meu pai. Meu pai não via de jeito nenhum, pois era internado, mas minha 

mãe ia nos visitar aos domingos. (Anjo Gabriel) 

Não poderíamos visitar nossos pais. Quando meu pai era para lá e tinha uma perna 

cortada devido à doença era chamado de zorro, porque era vaqueiro, tinha cavalo e ia 

nos visitar de cavalo. Foi constrangedor, pois poderia estar nos braços de meu pai, 

minha mãe, como todo mundo normal, só que não foi possível. (Anjo Rafael) 

Quando íamos para a Colônia tínhamos o privilégio de vir uma vez por mês. Quando 

chegávamos à Colônia não era para chegarmos perto, não podia, [...], não podia pedir 

a bênção. Lembro-me que era um palco, eles ficavam lá em cima e a gente ficava 

embaixo. Éramos pequeninos e para ver minha mãe tinha que me esticar e as 

educadoras estavam todas perto da gente para não chegarmos próximo. (Anjo Miguel) 

Íamos num caminhão e quando chegávamos à Colônia. O caminhão estacionava embaixo 

de um cajueiro e a enfermaria ficava em frente, então os doentes, nossos pais ficavam 

sentados em frente, a gente em cima do caminhão cantava para as mães [momento de 

comoção, choro da colaboradora]. Não tínhamos o direito de ir lá, dar um abraço, a 
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benção apenas de longe em cima do caminhão e quando a mãe da gente se empolgava 

para querer dar dinheiro para gente, não podíamos receber. Então alguém recebia num 

envelope, um saco plástico e dizia o que tinha que ser comprado para criança, o que 

fosse, mas não tínhamos o direito de receber nada da mão deles. (Anjo Daniel) 

Eixo III - Expectativa em viver o novo: em busca de outros caminhou ou destinos. 

Com a maior idade ou com a possibilidade de saída do preventório/educandário, 

aquelas crianças foram reintegradas as suas famílias e cada um, foi construindo suas 

vidas como podiam. Muitos não concluíram os estudos para poderem trabalhar e 

ajudar seus pais, recém-egressos da Colônia São Francisco; outros foram moram com 

parentes e ajudaram a terminar de criar seus irmãos menores; e posteriormente, 

foram formandos suas próprias famílias. 

Hoje minha profissão, talvez se espelhando na minha mãe, no meu pai, sou socorrista e 

minha vida está maravilhosa. Tenho minha casa, minha família, meus dois filhos[...]. 

(Anjo Rafael) 

Quando saí de lá do educandário, fui ver outras coisas que acontecem na vida 

socialmente. Era criança ainda, mas lembro que minha mãe saia para trabalhar e 

ficava tomando conta de meu irmão, fazia o almoço e ainda tinha que ir à escola. A 

responsabilidade chegou muito cedo e até hoje ainda lembro-me disso [...]. (Anjo 

Gabriel) 

Quando saí do Oswaldo Cruz não tinha nada, nem como sobreviver. Levei a cama que 

dormia, pus em cima da carroça, o travesseiro, o lençol me mandei para Lagoa Seca e 

vim dormir num quartinho aqui alugado. Depois que saí de lá entrei na Polícia, me 

casei [...]. (Anjo Aniel) 

Quando saí de lá, a situação de minha mãe e meu pai continuava precária. Minha mãe 

fazia tapioca, cocada, quando saí de lá já comecei trabalhar, íamos na praia vender 

picolé, vendia cocada, ajudei bastante, o dinheiro que pegava era todo na mão de meu 

pai e de minha mãe. [...]. Passei a trabalhar com dezesseis anos numa empresa como 

servente de pedreiro [...], já com meus dezoito anos, como porteiro. Hoje trabalho 

numa empresa que faz vinte e três anos, [...], o pouco que conquistei foi com muita 

garra, minha fé. Tenho seis filhos e quatro netos todos abençoados por Deus. (Anjo 

Rochel) 

Quando questionados sobre a possibilidade de indenização, pelas perdas materiais, 

psicológicas e sociais sofridas, por terem sido internos em preventório/educandário, 

os colaboradores manifestaram-se a favor, por entender que sofreram uma ruptura 

muito grande em seus laços familiares, mesmo não sendo mais obrigatório o 

isolamento compulsório para a hanseníase, desde 1954. Todavia, se mostraram 

resilientes, haja vista, terem conseguido transformar suas histórias, com muito 

trabalho e garra. 
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Acho que a indenização é algo que a justiça irá determinar, já que nossos pais 

receberam. [...]. O governo federal tem que avaliar já que nossos pais receberam, não 

importa que seja dois reais, três, cem, mil reais, não importa. Temos direito, pois 

temos uma convivência. (Anjo Mikael) 

Com relação à indenização, se é de direito, direito seja, se não é continuamos. (Anjo 

Aniel)  

Em relação ao debate sobre a indenização acho que a gente merece com toda certeza 

porque fomos criadas com nossos pais morando numa Colônia, não podiam trabalhar, 

criados pelas mãos dos outros, sem receber nada [...]. (Anjo Caliel) 

 

Os depoimentos dos colaboradores evidenciaram os danos psicológicos, sociais e 

educacionais que aquelas crianças sofreram no passado, hoje adultos, em 

decorrência da ruptura familiar que sofreram devido ao estigma da hanseníase e ao 

isolamento compulsório. Eles foram separados de seus pais e não podiam nem 

abraçá-los, pegar em suas mãos. A fala abaixo retrata bem essa realidade e o fato 

que as relações familiares são mais fortes que qualquer possibilidade de 

adoecimento. 

Quando saí do Educandário e pude estar com minha mãe, aproveitei, deitava na 

cama com ela e dizia Senhor se tiver que ter essa doença, que minha mãe teve, vou 

ter, mas ficarei com ela. E fiquei com ela até o dia em que ela morreu, todos os dias 

ficava com ela na Colônia. (Anjo Daniel)  

Reflete-se então, sobre as famílias em seu contexto individual e coletivo, na qual 

não se cometeria erro ao afirmar-se que essas famílias desconstituíram-se, ao passo 

que o internamento nos leprosários e o convívio confinado nos educandários 

desfizeram o núcleo familiar fundamental, de suas tarefas básicas, as quais sejam o 

desenvolvimento pessoal dos filhos e a socialização de seus membros.12 

A não socialização dos pacientes é consensualmente inquestionável, tendo em 

vista que o isolamento a contrapõe, restando à vida comunitária entre os pares, 

entretanto, em relação ao desenvolvimento das crianças nascidas ante a realidade da 

Hanseníase, havia a proposta de minimização do sofrimento gerado pela separação, 

através do acompanhamento nos educandários, ou preventórios, com vistas a 

favorecer a socialização e o desenvolvimento dos filhos de pais hansenianos. 

Entretanto, a convivência em um mesmo espaço físico contribui para configurar o 

núcleo familiar e estreitar os laços, e isso foi quebrado, se constituindo um dano 

irreparável.12 

DISCUSSÃO 
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A Lei Federal n.610 de 13 de janeiro de 1949, determinava a separação de pais 

hansenianos e seus filhos, ainda no momento do parto, causando trauma psicológico, 

biológico e social irreparável às duas faces vitimadas deste contexto bárbaro, os 

genitores e a prole gerada. Os danos causados pela separação repercutem na vida dos 

segregados, haja vista que o cuidado materno, principalmente nos primeiros 

momentos vividos, é crucial à boa formação do indivíduo, o que não esteve garantido 

às crianças dos doentes de hanseníase.13 

O cuidado ao recém-nato deve transcender à satisfação das necessidades 

fisiológicas, como a lactação, proteção e higiene, destarte, a garantia de segurança, 

afeto e atenção fundamentam a formação e o desenvolvimento social, afetivo e 

cognitivo, além de constituir em direito a cidadania.12 

No entanto, apesar de tantas lembranças difíceis e da violência física sofrida, 

característica de uma educação bancária, os sujeitos da pesquisa conseguiram ter um 

olhar positivo sobre os anos que estiveram institucionalizados, reiteraram que no 

preventório/educandário que aprenderam a ler e a escrever e algumas atividades que 

lhes foram uteis em suas vidas, como cozinhar, cuidar de crianças e fazer sapatos. E 

todos os entrevistados reconstruíram suas vidas, formaram novas famílias, depois que 

saíram de lá. 

Diante do exposto, resgata-se o conceito de resiliência, compreendido como a 

capacidade humana de se adaptar e transformar situações de risco e de 

vulnerabilidade em potencialidades, através da combinação entre os atributos do 

individuo e de seu ambiente familiar, social e cultural.14-5 A superação da adversidade 

ocorre através de uma re-significação do problema, mas que não o elimina, pois 

constitui parte da história dos sujeitos.16  

Para os sujeitos desse estudo, como foi observado, não houve uma negação de sua 

história, que para alguns as lembranças ainda são margeadas por lágrimas, mas um 

comportamento de aceitação e de superação. Lembra-se então que a resiliência é um 

processo psicológico, que se desenvolve ao longo da vida, a partir do binômio fatores 

de risco x fatores de proteção. Esses últimos se constituem em características 

potenciais na promoção de resiliência, uma vez que minimizam os efeitos negativos 

das experiências de vida.17 Os sonhos e a expectativa de dá uma vida melhor aos 

pais, nessa perspectiva, podem ser considerados fatores de proteção que 

impulsionaram aquelas crianças e jovens a se tornarem adultos corajosos, alegres e 

de “bem com a vida”. 

A superação de uma adversidade relaciona-se com a confiança no apoio familiar, 

com a esperança de que a “vida vai melhorar”, com a existência de um objetivo de 
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vida e com o apoio de profissionais de saúde. Neste aspecto, reconhecendo que a 

enfermagem está intrinsicamente relacionada com o cuidado do sujeito, reconhece-

se que o conhecimento e a compreensão, por parte dos profissionais da enfermagem, 

a cerca das crenças e da história de vida dos sujeitos, alvo de seu cuidado, fortalece 

a promoção dos fatores de proteção e dessa forma, na promoção da resiliência, seja 

no contexto da hanseníase, seja no contexto de outro processo de adoecimento.18 

 

Observou-se nesse estudo que a separação dos pais doentes de hanseníase 

influenciou a vida dos colaboradores desse estudo, de forma irreparável, haja vista, 

que esses adultos, foram obrigados a viverem sua infância e parte de sua juventude 

longe do carinho e da proteção de seus pais e de sua casa. E dessa maneira, foram 

submetidos a castigos, a violência física e psicológica e as marcas do estigma da 

hanseníase. 

Todas essas experiências ruins, não foram determinantes na reconstrução de suas 

vidas. Eles conseguiram dá um novo sentido a essas experiências, formaram famílias, 

tiveram filhos, cuidaram de seus pais, encontraram um oficio ou uma profissão e 

conquistaram com garra a sua dignidade e felicidade; caracterizando um 

comportamento resiliente. 

Espera-se que esse estudo seja promotor na luta pela indenização dessas pessoas, 

que foram violentamente afastadas do convívio de seus pais, numa época que a 

internação compulsória já tinha sido extinta e que o tratamento para a hanseníase, 

já alcançava resultados bastante positivos para a cura. Como também, ajudar a 

registrar a história dessa doença, que foi considerada uma das mais terríveis da 

humanidade. 
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A presente dissertação não reflete um conhecimento retilíneo, pronto e 

acabado, mas multifacetado, cabendo a cada leitor descobrir e aproximar seu 

entendimento deste marco conceitual sobre a Hanseníase x História Oral de Vida. 

Nessa perspectiva nossa pergunta de pesquisa foi: até que ponto o 

afastamento dos pais influenciou na história de vida dos filhos dos portadores de 

Hanseníase no aspecto psicológico, social e familiar? 

Para conhecer a história dos filhos separados e suas inquietações traçamos 

como objetivos:  

1) Resgatar a História Oral de Vida dos Filhos de Portadores de 

Hanseníase que foram internos no Preventório / Educandário Oswaldo 

Cruz Natal, Rio Grande do Norte; 

2) Elaborar uma análise contextual sobre os filhos de portadores de 

Hanseníase nos Preventórios; 

3) Conhecer a trajetória de vida de filhos de doentes de hanseníase que 

foram institucionalizados em preventório / educandários; 

4) Elaborar uma edição de vídeo sobre os filhos separados do RN; 

5) Formação do Morhan Potiguar; 

6) Implementação Estadual do Morhan Potiguar. 

 

Percorremos um longo caminho para alcançar tais objetivos, encontramos 

uma estrada íngreme a mais das vezes, mas... conseguimos alcançar nossos objetivos, 

seja através das narrativas analisadas chegando a três eixos temáticos: 1. Perda e danos: 

desintegração e reintegração familiar e a infância negada; 2. Inesquecível: coisas 

marcantes que não se esquece; 3. Expectativa em viver o novo: em busca de outros 

caminhos ou destinos. 

Ou através dos artigos propostos no corpo do trabalho, vídeo, bens, como 

outros que irão eclodir quando garimparmos nossos achados. 

As histórias que ouvimos foram marcantes na vida de cada colaborador, 

revive-las foi mais doloroso ainda e podemos inferir que nesse estudo foi muito difícil 

juntar esse quebra cabeça cristalizado na mente de cada colaborador. 

Entendemos que houve limitações no estudo, principalmente após a 

mudança estrutural do programa de pós-graduação quando acrescenta na discussão a 

apresentação de artigo e não análise propriamente dita, pois nosso intelecto acostumado 

com o paradigma newtoniano / cartesiano que nos acostumou a uma sequência lógica de 
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um trabalho científico e quebrar esse costume principalmente na pesquisa qualitativa e o 

método da história oral, foi uma atividade hercúlea. 

Além dessa questão ainda temos o comitê de ética que não é o capacitado 

para analisar esse tipo de pesquisa / método de historia oral, com isso torna-se difícil 

aprovar o projeto. 

Compartilharmos com os leitores a importância, relevância e contribuições 

da pesquisa em quatro eixos que estão imbricados: do ponto de vista político, social, da 

doença e metodológico. 

Em primeiro lugar enfatizamos o ponto de vista político o qual é 

demonstrado através de um movimento social MORHAN que foi fundado pelos 

próprios doentes e que se tornou uma visibilidade nacional e internacional 

proporcionando fórum de debates sobre os direitos humanos e a eliminação da 

Hanseníase, bem como a indenização dos ex-doentes asilados e a busca do reparo social 

para os filhos separados. 

Em segundo lugar apresentamos o ponto de vista social onde evidenciamos 

através do estudo o comportamento, a equidade, a busca da cidadania saindo da zona de 

exclusão social para alcançar a inclusão. 

Em terceiro lugar buscamos mostrar o ponto de vista da doença onde a partir 

do SUS que é garantido na atual constituição chamada carta cidadã no artigo 196 muda 

o modelo assistencial que passa a ser “vigilância em saúde” regida pelas pactuações 

ministeriais onde as políticas públicas se espelham para o controle da doença. Que é 

considerada negligenciada no nosso país. 

E, do ponto de vista metodológico, através da historia oral de vida nos foi 

permitido a formação de redes como forma de valorizar a pesquisa social mostrando o 

quanto é importante conhecer a história de doença, consequentemente privilegiando as 

pesquisas clinica e epidemiológicas. 

Foi importante a localização dos filhos separados os quais apesar da 

desinstitucionalização se organizaram em um determinado território como forma de 

defesa e reorganização do espaço público, além de preservar o legado herdado da 

separação como forma de resiliência no combate ao preconceito e estigma de quem 

viveu a dor de sofrer ambas as marcas sem ter sido doente. 

A importância para a Universidade Federal do RN através do Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem se fazer presente na comunidade, proporcionando 

espaço de reflexão para dar voz e voto a quem não tem eco. 
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Finalizaremos esse encontro teórico / metodológico / prático do qual 

partimos das entrevistas com os filhos separados, refletimos sobre suas histórias / 

encontros e desencontros, transformamos o senso comum em senso crítico onde 

recomendamos uma postura humana na dicotomia teoria x prática priorizando a ciência 

como ponto de chegada. 

Assim, os colaboradores e suas narrativas originaram unidades de 

significados da história dos filhos separados, que fazem ecoar suas perdas e razões pela 

busca da justiça e do direito a cidadania em seus fragmentos de vida, ecos rememorados 

pela: separação e infância negada... da separação da família e da negação do direito para 

voltar... separação de sua mãe de forma traumática e violenta... de sequer chegar 

próximo... não podiam se aproximar... e da falta do carinho de pai e mãe. Da 

convivência diária com: maus tratos e espancamento vividos... maus tratos sofridos... 

espancamentos e violação dos direitos das crianças... maus tratos e violência física... 

violência sexual e física... abuso sexual por parte de funcionários... sequelas na sua vida, 

devido a violência sofrida... inesquecível a violência física. Também ecoam: momentos 

de aprendizados... produzindo calçados para todas as crianças... recém-nascida para o 

Educandário elogiou o tratamento e cuidados... e a relevância da fé no enfrentamento da 

luta e do preconceito. 
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APENDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

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 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

DADOS SÓCIODEMOGRÁFICOS 

Nome:______________________________________________________________ 

Nome fictício:_________________________________________________________  

Naturalidade:_________________________________________________________ 

Idade: ___ anos  Gênero: (   ) M        (   ) F 

Escolaridade:  (   ) Sem estudos  (   ) Primeiro grau incompleto 

   (   ) Primeiro grau completo (  ) Segundo grau incompleto         

   (   ) Segundo grau completo         (   ) Superior incompleto 

 (   ) Superior completo (   ) Outros: __________________ 

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 

Religião:____________________________________________________________Loc

al da entrevista:____________________________________________________ 

Data da entrevista:__/__/____ Hora: ____________ 

 

Questões de corte 

-Conte como foi sua vida no preventório/educandário? 

-Conte como foi sua vida após o preventório/educandário? 

mailto:pgenf@ccs.ufrn.br
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APENDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN) 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196.  

Email: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Sr.(a)  

 

 Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada Vivências 

compartilhadas de filhos separados pela hanseníase no RN a luz da História Oral 

de Vida que é coordenada pela Prof
a
. Dr

a
. Clélia Albino Simpson, membro do Grupo de 

Pesquisa “Ações promocionais de atenção à grupos humanos em saúde mental e saúde 

coletiva”, Professora do Departamento de Enfermagem da UFRN, sob a colaboração de 

Ana Michele de Farias Cabral, mestranda desta universidade 

 Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo narrar a história de vida dos filhos de ex- 

portadores de hanseníase que foram internos no preventório/educandário Osvaldo Cruz 

em Natal/RN. O estudo justifica-se pelo interesse dos pesquisadores em resgatar 

sentimentos e experiências vivenciadas pelos filhos dos ex-portadores que foram 

internados no preventório/educandário, mediante as situações de perdas materiais, 

psicológicas e sociais em que foram expostos. Acreditamos que ao rememorar tais 

histórias que foram separados dos pais, estaremos escrevendo páginas em branco da 

história da hanseníase no Rio Grande do Norte. 

 Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 

procedimentos: participar de uma entrevista individual, composta por duas partes 

principais: I – dados sócio-demográficos do colaborador do estudo (idade, naturalidade, 

escolaridade, entre outros); II – questões de corte, onde a do colaborador será gravada 

em aparelho mp4, e, posteriormente, transcrita; III – o colaborador terá acesso ao texto 

transcrito e poderá fazer as alterações que considerar pertinente.  

 A presente pesquisa oferece riscos mínimos ou desconforto ao participante, e 

não envolve experimentos de qualquer natureza, tampouco utilizará drogas em seres 

humanos. Em casos de danos devidamente comprovados resultante desta pesquisa, o 

colaborador será devidamente indenizado pelos pesquisadores. Na ocorrência, em 

qualquer momento, de algum dano causado pela pesquisa ao mesmo, seja ele de origem 

física ou moral, o participante terá direito a indenização, desde que se comprove 

legalmente esta necessidade, segundo as Leis brasileiras. Os benefícios ao participante 

serão da ordem de promoção do conhecimento acerca da hanseníase, além de 

valorização e respeito dos sentimentos dos filhos separados.  

  Ressalta-se que todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não 

será identificado em nenhum momento. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua 

participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Os dados serão guardados 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

voluntários. O participante do projeto de pesquisa poderá desistir da colaboração em 

qualquer etapa da pesquisa e por qualquer motivo, sem que haja nenhuma penalidade ou 

prejuízo ao mesmo.  

 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

intitulada “Vivências compartilhadas de filhos separados pela hanseníase no RN a 

luz da História Oral de Vida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________            ________________________________ 

         Pesquisador (Assinatura)                            Participante da Pesquisa (Assinatura) 

 

 

 

 

Natal/RN, ______ de________________ de ________. 

 

 

 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa ou de sua ética, poderá perguntar, direta e respectivamente aos seguintes 

responsáveis: 

 

 

Pesquisador responsável: 

Clélia Albino Simpson. Endereço: Rua Girassol, 200; Residencial Viver; Jardim 

Planalto; Parnamirim-RN Fone: (84) 36451647 ou (84) 99255734        

E-mail: cleliasimpson@hotmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP/LNRCC:  
Rua Dr. Mário Negócio, 2267. Quintas. Natal/RN 

Fone: (84) 4009-5494 

E-mail: biblioteca@liga.org.br 

 

Impressão Digital 
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APÊNDICE C – 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 

 

Natal, ___/___/_____. 

 

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 VIVÊNCIAS 

COMPARTILHADAS DE FILHOS SEPARADOS PELA HANSENÍASE NO RN A 

LUZ DA HISTÓRIA ORAL DE VIDA, como parte de um projeto maior o qual resgata 

a História da hanseníase no Estado Potiguar, bem como também declaro que analisei o 

texto após a transcriação e 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, desde a presente 

data. Da mesma forma, autorizo o uso dos pesquisadores para ouví-la e usar citações, 

ficando vinculado o controle à responsável pela pesquisa, que tem sua guarda. 

Subscrevo a presente, que terá minha firma reconhecida em cartório. 

 

                             ______________________________________ 

Assinatura do colaborador 

 

 

 

  

Impressão Digital 
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ANEXO A – DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B – NORMAS DA REVISTA DE PESQUISA: CUIDADO É 

FUNDAMENTAL – QUALIS B2. 

 

Informação para Autores 

ATUALIZADO EM AGOSTO DE 2012 

Diretrizes para Autores 

A Revista de Pesquisa: Cuidado é fundamental On Line [RPCFO] foi transferida para o 

formato eletrônico (SEER) em maio de 2009, sem fins lucrativos. Atualmente é editada 

pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF)- Mestrado e Doutorado 

em Enfermagem, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro [UNIRIO], com periodicidade trimestral, compondo-se de um volume por 

ano com quatro números. Está classificada no QUALIS/CAPES como B2. 

Quando da submissão dos manuscritos, em METADADOS DA SUBMISSÃO devem 

constar todos osAUTORES que por ventura estejam mencionados como << AUTOR >> 

no corpo do texto. O encaminhamento do manuscrito, anexos e o preenchimento de 

todos os dados, são de inteira responsabilidade do autor que está submetendo o 

manuscrito e não do Editor. 

Todos os manuscritos são previamente apreciados pelo Editor no que se refere à 

adequação às Normas da RPCFO de FORMATAÇÃO e ESTRUTURA e, se considerados 

adequados, serão encaminhados para os consultores Ad hoc, de reconhecida 

competência na temática abordada. Em caso de desacordo, será enviado para uma 

segunda avaliação. No caso da identificação de conflito de interesse por parte dos 

consultores, será encaminhado para outro consultor. 

  

O manuscrito que NÃO cumprir tais Normas, por 

INCOMPLETUDE ou INADEQUAÇÃO, SERÁ 

SUMARIAMENTE DEVOLVIDO antes mesmo de ser submetidos à avaliação PELO 

CONSULTOR. Portanto, solicitamos atenção na das normas para submissão de 

manuscritos. Caso não seja atendida a solicitação ajustes no prazo de 3 (três) dias, o 

mesmo será ARQUIVADO e se houver interesse ainda em publicá-lo, deverá ser 

submetido novamente, onde será iniciado novo processo de julgamento por pares. 

O processo de avaliação utiliza o sistema Doubleblind peer review, preservando a 

identidade dos autores e consultores, com emprego de formulário da RPCFO. O prazo 

de devolução para os pareceres é, no máximo, 28 dias, quando for aceita a realização da 

avaliação pelos avaliadores. Caso contrário, será enviado para outros consultores. Em 

persistindo a não aceitação, dois membros do Conselho Editorial avaliarão o artigo. 

Os pareceres dos avaliadores serão disponibilizados online para o autor responsável pela 

submissão que terá o prazo de 10 (dez) dias para atender as solicitações. Caso contrário, 

o manuscrito será ARQUIVADO após envio de comunicado para todos os autores 

por entendermos que não houve interesse em atender a solicitação para ajustes de 

acordo com as avaliações realizadas. Porém, se houver interesse ainda em publicá-lo, o 

artigo deverá ser submetido novamente, onde será iniciado novo processo de julgamento 

por pares.  
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Preparo dos manuscritos QUANTO À REDAÇÃO - os manuscritos devem ser 

redigidos de maneira objetiva, mantendo linguagem adequada ao estudo, bem como 

ressaltando a terminologia científica condizente. 

QUANTO À AUTORIA - o conceito de autoria está respaldado na contribuição 

substancial de cada uma das pessoas listadas como autores, no que se refere, sobretudo, 

à concepção e planejamento do projeto de pesquisa, obtenção ou análise e interpretação 

dos dados, redação e revisão crítica. 

MÁXIMO DE 06 AUTORES por artigo enviado. 

QUANTO À FORMATAÇÃO - os manuscritos devem ser produzidos em editor de 

texto word 7.0 (ou versão inferior) com: 

a) 25 páginas (máximo), excluindo-se: página de rosto, resumo, abstract, resumen 

(todos com descritores), agradecimentos e referências (Estilo Vancouver), digitadas em 

uma só face, em papel tamanho Ofício (21,59cm/35,56cm). 

b) Fonte Trebuchet MS, justificado, tamanho 11, espaço 1,5 linha em todo o texto (há 

exceções para tabelas e citações). 

c) Páginas numeradas no ângulo superior direito a partir da página de identificação. 

d) Margens laterais, superiores e inferiores de 3,0 cm cada. 

e) Os resumos devem ser apresentados em português, inglês e espanhol, com 150 

palavras no máximo. Deve-se iniciar e sequenciar em tópicos os seguintes termos: 

OBJETIVO, MÉTODOS, RESULTADOS, CONCLUSÃO, DESCRITORES seguido do 

sinal de : . Usar letra maiúscula apenas na primeira letra de cada palavra. Não usar os 

termos: Palavras-chave, Keywords e Palabras-llave. Usar: DESCRITORES, 

DESCRIPTORS e DESCRIPTORES, respectivamente. Ressalta-se que os itens 

observados se adequarão à natureza do estudo qualitativo, quando for pertinente. 

f) Não deverá ser utilizada nenhuma forma de destaque no texto (sublinhado, negrito, 

marcas d'água), exceto para títulos e subtítulos. Nos subtítulos NÃO USAR numeração 

nem no final o sinal de:.  O texto deve ser escrito abaixo. 

g) Utilizar apenas itálico em palavras ou expressões que realmente necessitem ser 

enfatizadas no texto. 

h) Os títulos e subtítulos devem ser identificados por negrito e letra maiúscula. 

i) Não usar rodapé ou cabeçalhos. 

j) As referências devem ser numeradas e normalizadas de acordo com o Estilo 

Vancouver. Não usar o termo << BIBLIOGRÁFICAS >> 

l) Recomenda-se o uso de parágrafos de 1,5 cm para as referências. 
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QUANTO À ESTRUTURA 

a) Página de rosto - título do manuscrito que deve ser centralizado e em maiúscula com 

negrito; versão do título nos idiomas inglês e espanhol. Na versão em que o manuscrito 

seja em espanhol ou francês, deverá ser apresentado no idioma inglês, inclusive. Abaixo 

do título, justificado: 1) Tipo de auxílio e nome da agência financiadora, se convier; 2) 

Se elaborado a partir de tese, dissertação ou monografia: título, ano e instituição onde 

foi apresentada.  

b) Resumos - devem ser apresentados em português, inglês e espanhol, com 150  

palavras no máximo. Deve-se iniciar e sequenciar em tópicos os seguintes termos: 

OBJETIVO, MÉTODOS, RESULTADOS, CONCLUSÃO, DESCRITORES seguido do 

sinal de : . Usar letra maiúscula apenas na primeira letra de cada palavra. Na versão em 

que o manuscrito for escrito em Espanhol ou Francês, apresentar o abstract; na versão 

em que for em Inglês, o resumen. DESCRITORES - indicar de três a cinco termos que 

identifiquem o tema, limitando-se aos descritores recomendados nos Descritores em 

Ciências da Saúde [DeCS], traduzido do Medical Subject of Health - MeSH, e 

apresentado gratuitamente pela BIREME na forma trilingüe, na página URL: 

http://decs.bvs.br. TESE E DISSERTAÇÃO - enviar o resumo, abstract e resumen. 

c) Texto - os textos de manuscritos Pesquisa, Pesquisa de Iniciação científica, Ensaios e 

de revisão devem apresentar: 1) INTRODUÇÃO; 2) OBJETIVO; 3) MÉTODOS; 4) 

RESULTADOS; 5) DISCUSSÃO; 6) CONCLUSÃO; 7) AGRADECIMENTOS 

(opcional); 8) REFERÊNCIAS (Estilo Vancouver). 

As demais categorias terão estrutura textual livre, porém as REFERÊNCIAS são 

obrigatórias. Os textos de manuscritos Pesquisa, Página de Iniciação Científica, Ensaio 

e de revisão devem conter as seguintes seções: 

1) INTRODUÇÃO - deve ser breve, definir claramente o problema estudado, 

destacando sua importância e as lacunas do conhecimento, fornecendo referências 

estritamente pertinentes. Apresentar os objetivos da pesquisa. 

2) MÉTODOS - devem descrever o tipo de estudo, a população, a amostra, os critérios 

de seleção da amostra, o instrumento de coleta de dados, os procedimentos para a coleta 

e análise dos dados. Necessariamente devem explicitar o cumprimento dos princípios de 

pesquisa envolvendo seres humanos ou animais, bem como o nome do Comitê de Ética 

em Pesquisa no qual o projeto de pesquisa foi aprovado com o respectivo número de 

protocolo. Para os autores brasileiros, a Resolução 196/96 da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa - CONEP, deve ser considerada; para os estrangeiros, se adotaram a 

Declaração de Helsinki, disponível na página URL: http://www.wma.net. 

3) RESULTADOS - devem descrever os resultados encontrados sem incluir 

interpretações ou comparações e o texto deve complementar e não repetir o que está 

descrito em tabelas e figuras. 

a) TABELAS - devem ser elaboradas para reprodução direta, em preto e branco, 

inseridas no texto, com a primeira letra da legenda em maiúscula descrita na parte 

superior, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos na ordem em que foram 

citadas no texto, conteúdo em fonte 10 com a primeira letra em maiúscula, apresentadas 
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em tamanho máximo de 14 x 21 cm (padrão da revista) e comprimento não deve 

exceder 55 linhas, incluindo título. Se usar dados de outra fonte, publicada ou não, obter 

permissão e indicar a fonte por completo. Não usar linhas horizontais ou verticais 

internas. Empregar em cada coluna um título curto ou abreviado. Colocar material 

explicativo em notas abaixo da tabela, não no título. Explicar em notas todas as 

abreviaturas não padronizadas usadas em cada tabela. 

b) ILUSTRAÇÕES - fotografias, desenhos, gráficos e quadros são considerados 

Figuras, as quais devem ser elaboradas para reprodução de acordo com o formato da 

RPCFO, em preto e branco, inseridos no texto, com a primeira letra da legenda em 

maiúscula descrita na parte inferior e sem grifo, numeradas consecutivamente com 

algarismos arábicos na ordem em que foram citadas no texto. 

c) CITAÇÕES - No texto, utilizar o sistema numérico de citação, no qual somente os 

números-índices das referências, na forma sobrescrita, são indicados no texto. Nas 

citações diretas até três linhas incluí-las no texto, entre aspas (sem itálico) e referência 

correspondente conforme exemplo: 13:4 (autor e página); com mais de três linhas, usar 

o recuo de 4 cm, letra tamanho 11 e parágrafo simples (sem aspas e sem itálico), 

seguindo a indicação de autor e data. 

d) DEPOIMENTOS - na transliteração de comentários ou de respostas, seguir as 

mesmas regras das citações, porém em itálico, com o código que representar cada 

depoente entre parênteses. Exemplo: Acho que não faz sentido avaliar este trabalho de 

modo que não comprometa a idoneidade dos autores assim como a identificação de cada 

um. (Davidson). 

4) DISCUSSÃO - deve conter comparação dos resultados com a literatura, as limitações 

da pesquisa e a interpretação dos autores, enfatizando os aspectos novos e importantes 

do estudo. 

5) CONCLUSÃO - relacionar as conclusões com os objetivos do trabalho, evitando 

assertivas não apoiadas pelos achados e incluindo recomendações, quando pertinentes. 

6) AGRADECIMENTOS - devem ser breves e objetivos, somente a pessoas ou 

instituições que contribuíram significativamente para o estudo. 

7) REFERÊNCIAS  

A RPCFO adota os "Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a Revistas 

Biomédicas", publicado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas - 

Estilo Vancouver, disponível no site: http://www.icmje.org ou 

http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html (versão traduzida em português). 

Os títulos de periódicos devem ser referidos abreviados, de acordo com o Index 

Medicus: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals . 

Para abreviatura dos títulos de periódicos nacionais e latino-americanos, consultar o 

site: http://portal.revistas.bvs.br eliminando os pontos da abreviatura, com exceção do 

último ponto para separar do ano. 
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As referências devem ser numeradas e normalizadas de acordo com o Estilo Vancouver. 

Na lista de referências, as referências devem ser numeradas consecutivamente, 

conforme a ordem que forem mencionadas pela primeira vez no texto. 

Referencia-se o(s) autor(e)s pelo sobrenome, apenas a letra inicial é em maiúscula, 

seguida do(s) nome(s) abreviado(s) e sem o ponto. 

Quando o documento possui de um até seis autores, citar todos os autores, separados por 

vírgula; quando possui mais de seis autores, citar todos os seis primeiros autores 

seguidos da expressão latina "et al". 

Com relação a abreviatura dos meses dos periódicos - em inglês e alemão, abrevia-se os 

meses iniciando por maiúsculas; em português, espanhol, francês e italiano, em 

minúsculas. Ambos serão sem ponto como recomenda o Estilo Vancouver. 

Exemplos: 

1. Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected 

patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. 

2. Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 

Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion 

injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6 

3. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4ª ed. 

St. Louis: Mosby; 2002. 

4. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid 

tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editores. The genetic basis of human cancer. New 

York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 

5. Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans 

[dissertação]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002. 

6. Tannouri AJR, Silveira PG. Campanha de prevenção do AVC: doença carotídea 

extracerebral na população da grande Florianópolis [trabalho de conclusão de curso]. 

Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina. Curso de Medicina. 

Departamento de Clínica Médica, 2005.  

7. Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an 

advisory role. Am J Nurs [periódico na Internet]. 2002 Jun [acesso em 2002 Aug 

12];102(6):[aproximadamente 3 p.]. Disponível em: 

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 

8. Cancer-Pain.org [homepage na Internet]. New York: Association of Cancer Online 

Resources, Inc.; c2000-01 [atualizada em 2002 May 16; acesso em 2002 Jul 9]. 

Disponível em: http://www.cancer-pain.org/. 

 



129 

 

 

OUTROS 

Livros como um todo: Gil AC. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo 

(SP): Atlas; 2002. 

Livros traduzidos: Nightingale F. Notas de enfermagem: o que é e o que não é. 

Tradução de Amália Correa de Carvalho. São Paulo (SP): Cortez; 1989. 

Livros com organizador, coordenador, editor ou compilador: Figueiredo NMA, Viana 

DL, coordenadoras. Tratado prático de enfermagem. São Caetano do Sul (SP): Yendis; 

2006. 

Capítulo de livro: Moreira A. Movimentos de profissionalização da enfermagem. In: 

Oguisso T, organizadora. Trajetória histórica e legal da enfermagem. 1ª. São Paulo (SP): 

Manole; 2005. 

Teses, dissertações e monografias acadêmicas: 

1. Melo ECP. Infarto agudo do miocárdio no Município do Rio de Janeiro: qualidade 

dos dados, sobrevida e distribuição espacial [tese]. Rio de Janeiro (RJ): Escola Nacional 

de Saúde Pública; 2004. 

2. Porto F. A cartografia de luta das enfermeiras obstetras na maternidade Leila Diniz 

(1996-1998): do soldado ao batom [dissertação]. Rio de Janeiro (RJ): Programa de Pós-

graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 2001. 

3. Alessandra CM. O enfermeiro diante do corpo do cliente em fase terminal: o cuidado 

que transcende o real e o concreto [monografia] Rio de Janeiro (RJ): Escola de 

Enfermagem Alfredo Pinto, UNIRIO; 2005.  

Trabalhos de congressos e de seminários: anais, livros de resumos: 

1. Amorim WM, Barreira IA. As circunstâncias do processo de reconfiguração da 

Escola Profissional da Assistência a Psicopatas do Distrito Federal. In Anais do 2º 

Colóquio Latino-americano de História de Enfermagem; 2005 set 12-15; Rio de Janeiro 

(RJ), Brasil. Rio de Janeiro (RJ): EEAN; 2005. p 148-53.  

Artigo padrão publicado em periódico impresso: 

1. Moreira MC, Carvalho V. Manifestações de ansiedade de clientes durante tratamento 

quimioterápico: indicativo para o planejamento do cuidado de enfermagem. R. pesq.: 

cuidado é fundamental 2005 jan/dez; 9 (1/2): 7-16. 

Artigo publicado em periódico de meio eletrônico: 

1. Cabral IEC. Cuidando y educando para la cidadania: modelo sociopolitico. Freire 

Online - A journal of the Paulo Freire Institue/UCLA [periódico on line] 2003 jul; 

[citado 10 set 2003]; 1(2): [aprox. 3 telas]. Disponível em 

http://wwwpaulofreireinstitute.org/freireonline/volume1/1cabral2.html 
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Artigo consultado em indexadores ou bibliotecas eletrônicas: 

1. Carvalho V. Sobre constructos epistemológicos nas ciências: uma contribuição para a 

enfermagem. Rev. Latino-Am. Enfermagem. [on line] 2003 jul/ago; [citado 22 dez 

2003]; 11(4): [aprox. 8 telas]. Disponível em http://www.scielo.br. 

Artigo no prelo (com confirmação para publicação): 

1. Brum AKR, Tocantins FR, Silva TJES. O enfermeiro como instrumento de ação no 

cuidar do idoso. Rev. Latino-Am. Enfermagem. No prelo 2004. 

Artigo em periódico de divulgação comercial (revista e jornal): 

1. Transgênicos: os grãos que assustam. Veja (São Paulo) 2003 out 29; 36 (43): 95-113. 

Resumo, editorial e resenha publicados em periódicos: 

1. Porto IS. Requisitos uniformes para manuscritos na Escola Anna Nery Revista de 

Enfermagem: por que, para que e como [editorial]. Esc Anna Nery Rev. Enferm 2003 

dez; 3(7): 309-10. 

Instituição como autor: 

1. Center for Disease Control. Protection against viral hepatitis. Recomendations of the 

immunization. Practices Advisory Committee. MMWR 1990; 39(RR-21): 1-27. 

Trabalhos em CD-ROM: 

1. Motta MCS, Marin HF, Zeitone RC. Exame físico em consulta de enfermagem de 

puericultura. [CD-ROM]. Rio de Janeiro (RJ): NCE / EEAN / Central de Eventos; 2001. 

Página da Web: 

1. Mascagni PMA. Adolescência e diabetes. São Paulo (SP): ABC da saúde; 2003. 

[citado 18 ago 2005]. Disponível em: URL: 

http://www.abcdasaude.com.br/DM/adolesc.htm. 

Verbete de dicionário: 

1. Ferreira ABH. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2ª ed. Rio de Janeiro (RJ); 

Nova Fronteira; 1986. Cuidado; p. 507. 

Relatório técnico e científico: 

1. Associação Brasileira de Enfermagem. Seção Rio de Janeiro. Relatório Financeiro 

2000. Rio de Janeiro (RJ); 2000. 

2. Paes FRC, Nogueira ARR, Dias DS. Protótipo de sistemas de informação: um estudo 

sobre a tecnologia utilizada. Rio de Janeiro (RJ): IBM/Centro Científico; 1998. 

Relatório técnico nº CCR-60. 
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Ata de reunião: 

1. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo 

Pinto. Ata da reunião ordinária nº 7 do Núcleo de Pesquisa e Experimentação em 

Enfermagem Fundamental, do Departamento de Enfermagem Fundamental para tratar 

reunião ordinária para a implantação do Laboratório de Pesquisa em História da 

Enfermagem. Rio de Janeiro (RJ); 2000 set. 

Documentos jurídicos (leis, atos normativos, portarias e resoluções): 

1. Senado Federal (BR). Constituição: República Federativa do Brasil: 1988. Brasília 

(DF): Centro Gráfico: 1988. Decreto lei nº 2268, de 30 de junho de 1997. Regulamenta 

a lei nº 9434 sobre doação de órgãos no Brasil. Diário Oficial da República Federativa 

do Brasil, Brasília (DF) 1997 jul; 123 (99): 6110. 

2. Ministério da Saúde (BR). Conselho Nacional de Saúde. Diretrizes e normas 

regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos: Resolução nº 196/96. Brasília 

(DF); 1996. [citado em 17 jun 2000]. Disponível em: URL: 

http://www.ufrgs.br/hcpa/gppg/res19696.htm. 

Erratas: os pedidos de correção deverão ser encaminhados em prazo máximo de 30 

dias após a publicação da edição. 

Foco e Escopo 

A Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online, do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem - Mestrado, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 

destina-se a divulgação de artigos originais e inéditos de autores nacionais e 

internacionais, que possam contribuir para o desenvolvimento da enfermagem, da saúde 

e de ciências afins. Desse modo, as instruções aqui descritas visam orientar os 

pesquisadores sobre as normas adotadas por esta Revista para avaliar os manuscritos a 

ela submetidos. Os conceitos, as afirmações e as opiniões emitidos nos manuscritos, a 

fidedignidade, a adequação e procedência das citações bibliográficas são de 

responsabilidade exclusiva dos autores, não refletindo obrigatoriamente a opinião do 

Conselho e da Comissão 

 

 

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/index.htm
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/index.htm
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ANEXO C – NORMAS DA REVISTA DE ENFERMAGEM UFPE ON LINE 

(REUOL) - QUALIS 

 

 

DIRETRIZES PARA OS AUTORES 

 
 

http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/about/submissions#author

Guidelines 
 

 

♦  LAYOUT DA PÁGINA: 
 

1) PAPEL OFÍCIO (21,59 x 35,56 cm);  
 

2) MARGENS DA PÁGINA: de 2,0 cm em cada um dos lados  
 
♦ LETRA: Trebuchet MS de 12-pontos  

 
♦ NÃO USAR rodapé/notas/espaçamento entre parágrafos  

 
♦ NÃO SEPARAR AS SEÇÕES DO ARTIGO  

 
♦ ESPAÇAMENTO DUPLO ENTRE LINHAS em todo o ARTIGO  

 
♦ IDIOMAS: Português e/ou Inglês e/ou Espanhol. Em se tratando de 
tradução* o artigo o ORIGINAL deve ser encaminhado também como 
documento suplementar ou em arquivo único (ORIGINAL + TRADUÇÃO).  

 
*A Reuol indica ao finalizar o processo de avaliação por meio de LISTA 
REVISORES/TRADUTORES BI e TRILÍNGUES. 

 
♦ TEXTO: sequencial e justificado sem separar as seções (página inicial e as 
que se seguem). 

 
♦  NÚMERO DE PÁGINAS: 

 
1) 20 PÁGINAS (excluindo-se página inicial, agradecimentos e referências)  

 
2) PÁGINAS NUMERADAS no ângulo superior direito a partir da página de 
identificação  
3) MARGENS LATERAIS DO TEXTO: 1,25 cm.  

 
♦ NÚMERO DE REFERÊNCIAS: 30 no máximo (atualizadas nos últimos 5 anos, 
quando convier)  

 
♦ NÃO APRESENTAR, de preferência, referências de monografias, 
dissertações e teses (exceto quando a pesquisa incluir Banco de 
dissertações/teses em pesquisas de Revisões), APRESENTAR os ARTIGOS 
ORIUNDOS.  

http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/about/submissions#authorGuidelines
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/about/submissions#authorGuidelines
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/about/submissions#authorGuidelines
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♦ TÍTULOS: Português/Inglês/Espanhol, com 10 a 15 palavras; NÃO 
EMPREGAR: siglas e elementos institucional, do universo geográfico, de 
dimensão regional, nacional ou internacional. Apresentar apenas os 
elementos do OBJETO DE ESTUDO ou dos DESCRITORES extraídos do 
vocabulário  "Descritores em  Ciências da Saúde" (DeCS: http://decs.bvs.br), 
e do  Medical Subject Headings  (MeSH).  

 
♦ AUTORES: 06 (seis) no máximo. O conceito de autoria está baseado na 
contribuição substancial de cada uma das pessoas listadas como autores, no 
que se refere, sobretudo, À CONCEPÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA, 
ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS, REDAÇÃO E REVISÃO CRÍTICA. A 
contribuição de cada um dos autores deve ser explicitada em declaração 
para esta finalidade. Não se justifica a inclusão de nome de autores cuja 
contribuição não se enquadre nos critérios.  

 
A responsabilidade pelo conteúdo de artigos submetidos à REUOL é dos 
autores. Embora as informações nesta Revista sejam consideradas 
verdadeiras e precisas ao serem publicadas, nem o editor nem os membros 
da equipe editorial podem aceitar qualquer responsabilidade legal por 
quaisquer erros ou omissões que possam ser feitas. A editoria não oferece 
nenhuma garantia, expressa ou implícita, com relação ao material 
publicado.  

 
 Abaixo dos títulos (NÃO USAR rodapé), texto sequencial e justificado após 

o/s nome/s completo/s do/s autor/es: 
 

1) Formação, maior titulação, principal instituição a que pertence, cidade, 
estado (sigla), país e E-mail.  

 
2) Para o autor responsável para troca de correspondência: endereço 
completo (Rua; Av.; Bairro; Cidade; Estado; CEP, telefone e fax).  

 
♦ RESUMOS: Português/Inglês/Espanhol, NÃO MAIS que 150 palavras. Deve-
se iniciar e sequenciar o texto com letra minúscula após os seguintes 
termos: 

 
Objetivo: Método: Resultados: Conclusão: 
**Descritores/Descriptors/Descriptores: **Descritores - Devem ser 
extraídos do vocabulário  "Descritores em Ciências da Saúde" (DeCS: 
http://decs.bvs.br), quando acompanharem os resumos em português, e do  
Medical Subject Headings  (MeSH), para os resumos em inglês. Se não forem 
encontrados descritores disponíveis para cobrirem a temática do 
manuscrito, poderão ser indicados termos ou expressões de uso conhecido. 
 

 
♦ RESUMOS/TRADUÇÕES*: Português/Inglês/Espanhol, NÃO MAIS QUE 150 
PALAVRAS. Deve-se iniciar e sequenciar o texto com letra minúscula após os 
seguintes termos: Objetivo: Método: Resultados: Conclusão: 
**Descritores/Descriptors/Descriptores:**Extraídos do DECS:  

http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
http://decs.bvs.br/
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http://decs.bvs.br 
 

*RESUMO/TRADUÇÕES (ARTIGOS ORIGINAIS E OS QUE ENVOLVEM 
PESQUISAS COM SERES HUMANOS) 

 
RESUMO 

 
Objetivo: iniciar com o verbo no infinitivo. Método: tipo de estudo, 
população/amostra, coleta/análise dos dados, nome do Comitê de Ética em 
Pesquisa e número do CAAE – Certificado de Apresentação para Apreciação 
Ética. Resultados: os principais. Conclusão: responder apenas ao objetivo. 
Descritores: indicar de três 

 
(3) a cinco (5) termos que identifiquem o tema, limitando-se aos descritores 
recomendados nos Descritores em Ciências da Saúde [DeCS], traduzido do 
Medical Subject of Health ― MeSH, e apresentado gratuitamente pela 
BIREME na forma trilingue, na página URL:  http://decs.bvs.br , seguido do 
sinal de dois pontos (:), com as iniciais em maiúsculas e separadas por ponto 
e vírgula (;). 

 
♦ RESUMOS/TRADUÇÕES*: Português/Inglês/Espanhol, NÃO MAIS QUE 150 
PALAVRAS. Deve-se iniciar e sequenciar o texto com letra minúscula após os 
seguintes termos: Objetivo: Método: Resultados: Conclusão: 
**Descritores/Descriptors/Descriptores:**Extraídos do DECS:  
http://decs.bvs.br 

 
*RESUMO/TRADUÇÕES (REVISÕES INTEGRATIVA E SISTEMÁTICA) 

 
RESUMO 

 
Objetivo: iniciar com o verbo no infinitivo. Método: tipo de estudo; a 
definição da questão de pesquisa; fonte de busca em bases de dados e em 
coleções de bibliotecas virtuais; delimitação temporal; os procedimentos 
adotados para a análise crítica dos estudos; apresentação da revisão. 
Resultados: os principais. Conclusão: responder apenas ao objetivo. 
Descritores: indicar de três (3) a cinco (5) termos que identifiquem o tema, 
limitando-se aos descritores recomendados nos Descritores em Ciências da 
Saúde [DeCS], traduzido do Medical Subject of Health ― MeSH, e 
apresentado gratuitamente pela BIREME na forma trilingue, na página URL: 
http://decs.bvs.br , seguido do sinal de dois pontos (:), com iniciais e 
maiúsculas e separadas por ponto e vírgula (;). 

 
♦  TEXTO:   os   textos   de   manuscritos   originais,   estudos   de  casos   
clínicos,   de, revisões de Literatura Sistemática e integrativa devem 
apresentar: 1) Introdução; 2) Objetivo/s;  3)  Método*; 4) Resultados;  5) 
Discussão; 6) Conclusão; 7) Agradecimentos 8) Referências (Estilo Vancouver).   

 
 
 
 

http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
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4O método DEVE estar descrito adequadamente: 
 

Método ARTIGO ORIGINAL/Estudos de casos clínicos (texto na sequência)* 
tipo de estudo; população/amostra; os procedimentos para a coleta/análise 
dos dados; nome do Comitê de Ética em Pesquisa e número do CAAE – 
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética. 

 
(*Método ― REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA (texto na sequência)* 

 
► tipo de estudo, os procedimentos adotados para a revisão: hipótese ou 
questão de pesquisa para a elaboração do estudo, instrumento de coleta de 
dados, critérios utilizados para a seleção daqueles que foram incluídos na 
revisão e os procedimentos empregados na síntese dos resultados obtidos 
pelos estudos revisados (que poderão ou não ser procedimentos de meta-
análise ou metassíntese), análise/discussão dos resultados, apresentação da 
revisão/síntese do conhecimento), conclusão. 

 
*Método ― REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA (texto na sequência)* 

 
 
► tipo de estudo, os procedimentos adotados para a revisão: hipótese ou 
questão de pesquisa para a elaboração do estudo, instrumento de coleta de 
dados, estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 
estudos/amostragens, ou busca na literatura, definição das informações a 
serem extraídas dos estudos selecionados (instrumento 
usado)/categorização dos estudos, avaliação dos estudos incluídos na 
revisão (instrumento usado), interpretação dos resultados, apresentação da 
revisão/síntese do conhecimento), conclusão. 

 
♦ TABELAS (conjunto TABELAS + FIGURAS = 05): devem ser elaboradas para 
reprodução direta pelo Editor de Layout, sem cores, inseridas no texto, com 
a primeira letra da legenda em maiúscula descrita na parte superior, 
numeradas consecutivamente com algarismos arábicos na ordem em que 
foram citadas no texto, conteúdo em fonte 12 com a primeira letra em 
maiúscula, apresentadas em tamanho máximo de 14 x 21 cm (padrão da 
revista) e comprimento não deve exceder 55 linhas, incluindo título. 

 
Se usar dados de outra fonte, publicada ou não, obter permissão e indicar a 
fonte por completo. Não usar linhas horizontais ou verticais internas. 
Empregar em cada coluna um título curto ou abreviado. Colocar material 
explicativo em notas abaixo da tabela, não no título. Explicar em notas 
todas as abreviaturas não padronizadas usadas em cada tabela. 

 
♦ ILUSTRAÇÕES (conjunto FIGURAS + TABELAS = 05): fotografias, desenhos, 
gráficos e quadros são considerados Figuras, as quais devem ser elaboradas 
para reprodução pelo editor de layout de acordo com o formato da REUOL, 
sem cores, inseridos no texto, com a primeira letra da legenda em 
maiúscula descrita na parte inferior, numeradas consecutivamente com 
algarismos arábicos na ordem em que foram citadas no texto. As figuras 
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devem ser elaboradas no programa Word ou Excel permitindo acesso ao 
conteúdo e não serem convertidas em figura do tipo JPEG, BMP, GIF, etc. Os 
dados devem estar explícitos (n e %). Enviar as planilhas do Excel. 

 
♦ CITAÇÕES: as citações serão identificadas no texto por suas respectivas 
numerações sobrescritas, sem a identificação do autor e ano, sem uso do 
parênteses e colocado após o ponto final, quando convier (vide exemplo)*. 

 
 Citações Ipsis verbis: refere-se a palavras faladas (transliteração de 

comentários ou de respostas). Usa o recuo de 4 cm, tamanho da fonte 12 e, 
espaço 2,0 linhas, sem aspas e em itálico, com o código que representar 
cada depoente entre parênteses? Ex: minha filha gosta de estudar 
enfermagem. (Pétala) 

 
Citações Ipsis litteris: com as mesmas letras, isto é, “nos mesmos termos”, 

“textualmente”. As citações diretas até três linhas serão incluídas no texto, 
entre aspas, sem itálico e a referência numérica sobrescrita correspondente 
está conforme 

 
exemplo? Ex: .15:7, onde 15 é a referência e 7 a página. Ex: “minha filha 
gosta de estudar enfermagem”15:7; com mais de três linhas, usar o recuo de 
4 cm, letra 

 
tamanho 12 e espaço 2,0 linhas (sem aspas e sem itálico), seguindo a 
indicação de autor e data. 

 
*Ex: (1). deixá-lo sem o parêntese, sobrescrito e colocado após o ponto 
final. .1 

 
*As citações de NÚMEROS sequenciais devem estar separados por hífen. Ex: 
.1-5 

 
* As citações de números aleatórios devemt estar separadas por vírgula. Ex: 

.1,5,7  
 

* As  citações  no  texto  que  apresentam  números  coincidentes  (Ex:  p.  
38-39;  11-12; 20-21) e os dígitos iguais DEVEM SER eliminados. Ex: 38-9 ; 11-

2; 20-1 
 
♦ REFERÊNCIAS: de acordo com o Comitê Internacional de Editores de 
Revistas Médicas ― Estilo Vancouver:  
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

 
• Os títulos de periódicos devem ser referidos abreviados, de acordo com o 
Index Medicus:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals.  

 
• Para abreviatura dos títulos de periódicos nacionais e latino-americanos, 
consultar o site:  http://portal.revistas.bvs.br eliminando os pontos da 
abreviatura, com exceção do último ponto para separar do ano.  

 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals
http://portal.revistas.bvs.br/


137 

 

 

• Na lista de referências, as referências devem ser numeradas 
consecutivamente, conforme a ordem que forem mencionadas pela primeira 
vez no texto.  

 
• Referenciar o(s) autor(e)s pelo sobrenome, apenas a letra inicial é em 
maiúscula, seguida do(s) nome(s) abreviado(s) e sem o ponto.  

 
* Números de páginas coincidentes (Ex: p. 38-39; 11-12; 20-21) os dígitos 
iguais DEVEM SER eliminados. Ex: 38-9 ; 11-2; 20-1 

 
• Quando o documento possui de um até seis autores, citar todos os autores, 
separados por vírgula; quando possui mais de seis autores, citar todos os seis 
primeiros autores seguidos da expressão latina “et al”. 
 
 

Com relação a abreviatura dos meses dos periódicos consultar :  
http://www.revisoeserevisoes.pro.br/gramatica/abreviaturas-dos-meses/ 
(não considerar o ponto, conforme o Estilo Vancouver recomenda: Jan Feb Mar 
Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec 
 
 
EXEMPLOS: 
 
1. Castro SS, Pelicioni AF, Cesar CLG, Carandina L, Barros MBA, Alves MCGP 
et al. Uso de medicamentos por pessoas com deficiências em áreas do estado 
de São Paulo. Rev saúde pública [Internet]. 2010 [cited 2012 June 
10];44(4):601-10. Available from:  
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v44n4/03.pdf  
 
2. Rozenfeld M. Prevalência, fatores associados e mau uso de medicamentos 
entre os idosos: uma revisão. Cad saúde pública [Internet]. 2003 [cited 2012 
May 10];19(3):717-24. Available from:  
http://www.scielosp.org/pdf/csp/v19n3/15875.pdf  
 
3. Loyola Filho AI, Uchoa E, Guerra HL, Firmo JOA, Lima-Costa MF. 
Prevalências e fatores associados à automedicação : resultados do projeto 
Bambuí. Rev saúde pública [Internet]. 2002 [cited 2011 Nov 12];36(1):55-62. 
Available from:  http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v36n1/8116.pdf  
 
4. Mendes Z, Martins AP, Miranda AC, Soares MA, Ferreira AP, Nogueira A. 
Prevalência da automedicação na população urbana portuguesa. Rev bras 
ciênc farm [Internet]. 2004 [cited 2011 June 15];40(1):21-5. Available from:  
http://www.scielo.br/pdf/rbcf/v40n1/05.pdf  
 
5. Vilarino JF, Soares IC, Silveira CM, Rodel APP, Bortoli R, Lemos RR. Perfil 
da automedicação em município do Sul do Brasil. Rev saúde pública 
[Internet]. 1998 [cited 2011 Dec 13];32(1):43-9. Available from:  
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v32n1/2390.pdf  
 
6. Sousa HWO, Silva JL, Neto MS. A importância do profissional 

http://www.revisoeserevisoes.pro.br/gramatica/abreviaturas-dos-meses/
http://www.revisoeserevisoes.pro.br/gramatica/abreviaturas-dos-meses/
http://www.revisoeserevisoes.pro.br/gramatica/abreviaturas-dos-meses/
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v44n4/03.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v44n4/03.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/csp/v19n3/15875.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/csp/v19n3/15875.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v36n1/8116.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcf/v40n1/05.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcf/v40n1/05.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v32n1/2390.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v32n1/2390.pdf
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farmacêutico no combate à automedicação no Brasil. Rev elet farm [Internet]. 
2008 [cited 2010 Nov 10];5(1):67-72. Available from:  
http://www.unit.br/mestrado/saudeambiente  
 
8. Oliveira MD, Lima GAF, Sales LKO, Valença CN, Germano RM. A formação em 
enfermagem e o sistema único de saúde: história oral de vida. J Nurs UFPE on 
line [Internet]. 2012 June [cited 2012 June 13];6(6):1491–4. Available from:  
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/220
3/pdf_102  2 DOI: 10.5205/reuol.2365-18138-1-LE.0606201229 
 
 
PASSO A PASSO PARA O ENVIO DE MANUSCRITOS 
 
 
Antes de enviar seu artigo solicito-lhe LEITURA ATENTA ÀS NORMAS DE 
FORMATAÇÃO E ESTRUTURA DA REUOL: 
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/about/submission
s#author  Guidelines, pois evitará atraso no processo de avaliação/publicação. 
 
Siga as instruções de Submissão - Passo a Passo (USE O NAVEGADOR DA 
INTERNET << GOOGLE CHROME ou o MOZILLA FIREFOX>>) 
 
♦ ACESSE A REUOL COM SEU LOGIN E SENHA:  
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/index 
 

♦ CLIQUE EM AUTOR - Iniciar Nova Submissão - Clique aqui para iniciar a 
submissão.  
 
♦ TODAS as informações EM METADADOS DA SUBMISSÃO DEVEM SER 
FORNECIDAS pelo AUTOR RESPONSÁVEL PELA SUBMISSÃO. Todos os campos são 
obrigatórios.  
 
Passo 1: Iniciar o processo de submissão clicando no link "Clique aqui para 
iniciar o processo de submissão". 
 

1. Selecione a seção "Artigos"  
2. Verifique se sua submissão está em conformidade com as NORMAS DA REUOL  

 
3. Declaração de Direito Autoral e de Responsabilidade: marque a opção 
concordando com os termos  
 

4. Inclua, caso deseje, comentários ao editor  
5. Clique em "Salvar e continuar" para passar à próxima etapa  

 
Passo 2: Informe os METADADOS da submissão 
 
1. Preencher ADEQUADAMENTE todas as informações nos CAMPOS 
DISPONIBILIZADOS: 
 

a) Nome completo de todos os autores (apenas as iniciais em maiúsculas)  

http://www.unit.br/mestrado/saudeambiente
http://www.unit.br/mestrado/saudeambiente
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/2203/pdf_1022
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/2203/pdf_1022
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/2203/pdf_1022
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/2203/pdf_1022
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/about/submissions#authorGuidelines
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/about/submissions#authorGuidelines
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/about/submissions#authorGuidelines
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/index
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/index
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b) URL (coloque o endereço eletrônico do Currículo Lattes. Ex: 
http://lattes.cnpq.br/7392652886296731  
 
c) Política de conflito de interesse (clique sobre POLÍTICA DE IC, copie e 
cole o texto, adaptando-o para cada campo do autor:  
 
► Eu, autor responsável pela submissão do artigo, certifico que não possuo 
quaisquer conflitos de interesse relacionado ao artigo.  
 
► Eu, autor responsável pela submissão do artigo, certifico que este autor 
não possui quaisquer conflitos de interesse relacionado ao artigo.  
 

d) Resumo da biografia (poderá ser diferente do que está no artigo)  
 
NO ARTIGO APRESENTAR AUTORES/DADOS: Nome completo, formação, MAIOR 
GRAU DE titulação e instituição a que pertence; cidade, estado, país. E-mail. 
(demais informações devem ser colocadas em METADADADOS DA SUBMISSÃO 
em BIOGRAFIA DO AUTOR) 
 
Para o autor correspondente, em separado, o endereço completo (rua, bairro, 
cidade, CEP, cidade, país). 
 
2. Caso seja artigo com vários autores, clique sobre "INCLUIR AUTOR" para 
apresentar os campos adicionais necessários e preenchê-los corretamente 
 

3. Informe o título e o resumo nos campos apropriados**  
 

4. Preencha a indexação por completo:  
a) Área e subárea do Conhecimento Acadêmico  
b) Classificação de Assunto  

 
c) Palavras-chave/Descritores  
d) Cobertura Geoespacial  
e) Cobertura Cronológica ou Histórica  

 
f) Características da amostra da pesquisa;  
g) Tipo, método ou ponto de vista  

 
h) Idioma  
i) Agências de Financiamento, caso haja  

 
 Clique em "Salvar e continuar" para passar à próxima etapa 

 
**Deverá ocorrer a solicitação para o PREENCHIMENTO DO TÍTULO EM INGLÊS e 
do ABSTRACT (se o IDIOMA DA REVISTA FOI MUDADO PARA O PORTUGUÊS OU 
ESPANHOL). 
 
Isso acontece pelo fato de o idioma oficial da Reuol passou a ser o INGLÊS. 
Quando há mudança do IDIOMA DA REVISTA para o envio de artigos aparece a 
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mensagem. 
 
Para solucionar o problema, quando ESTIVER NO Passo 2. Metadados da 
Submissão (Indexação) mude o IDIOMA DO FORMULÁRIO para o INGLÊS 
(vide a opção logo abaixo dos termos: . 
 
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/author/su
bmit/1?articleId=3916   1. Início 2. Inclusão de Metadados  3. Transferência 
do Manuscrito 4. Transferência de Documentos Suplementares 5. Confirmação 
 
Idioma do Escolha o idioma desejado para incluir as informações em outro 
formulário idioma. 
 
Então preencha o que se pede: 

 Please enter the title of your article. (English) (TÍTULO)  
 
 Please enter the abstract of your article. (English) (ABSTRACT) Depois, no 

final da página, clique em SALVAR E CONTINUAR  
 
Para terminar de preencher as INFORMAÇÕES EM METADADOS DA SUBMISSAO 
em PORTUGUÊS retorne ao Passo 2. Inclusão de Metadados (basta apenas 
clicar sobre)  
 
Passo 3: SUBMISSÃO 
 
No ato da submissão, o artigo deverá ser encaminhado à REUOL em um dos 
idiomas português/inglês/espanhol ou suas associações e, em caso de 
aprovação, a tradução deverá ser providenciada de acordo com as 
recomendações da Revista, sendo o custo financeiro de responsabilidade dos 
autores. 
 
A submissão de artigos é realizada somente no sistema online no endereço  
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/index 
 
No momento da submissão o autor deverá anexar no sistema: 

1) CHECKLIST preenchido (download em  
www.ufpe.br/revistaenfermagem/modelo_checklist.doc) [documento 
suplementar] 

2) FORMULÁRIO de declaração (download em  
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/about/submission
s#author  Guidelines) 

 
3) ARQUIVO DO artigo [documento PRINCIPAL]  

 
4) CÓPIA DA APROVAÇÃO do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa ou declaração informando que a pesquisa não envolveu sujeitos 
humanos. [documento suplementar]  
 
 

http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/author/submit/1?articleId=3916
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/author/submit/1?articleId=3916
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/author/submit/1?articleId=3916
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/author/submit/3?articleId=3916
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/author/submit/3?articleId=3916
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/index
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/index
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/modelo_checklist.doc
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/modelo_checklist.doc
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/about/submissions#authorGuidelines
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/about/submissions#authorGuidelines
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/about/submissions#authorGuidelines
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/about/submissions#authorGuidelines
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IMPORTANTE 
 
 O checklist é fundamental para auxiliar o autor no preparo do artigo de 

acordo com as normas da REUOL.  
 
 O Editor-Chefe efetuará a conferência do artigo e da documentação e, se 

houver alguma pendência, solicitará correção.  
 
 Caso a solicitação de adequação não seja atendida, a submissão será 

cancelada automaticamente.  
 

 

  


