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RESUMO 

 

 

No imaginário social a velhice é pensada como uma carga econômica, seja para a família, seja para a 

sociedade, o que tem levado o mundo a subtrair dos velhos seu papel de pensar seu próprio destino. 

Cabe então questionar, como fica a situação do idoso que no passado foi acometido pela hanseníase? 

Doença incapacitante marcada pelo estigma e segregação, cuja evolução, se não tratada adequadamente, 

traz sequelas neurológicas e motoras, considerada nos dias atuais como um sério problema de saúde 

pública nos países em desenvolvimento. O indivíduo com suspeita de hanseníase era caçado pela Guarda 

Sanitária e isolado compulsoriamente em algum hospital-colônia, na época conhecido como leprosário. 

Na condição de residentes, ali envelheceram, isolados de seus descendentes e do mundo exterior, com 

consequências psicossociais importantes, tais como dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, 

perda dos direitos civis, sociais e políticos e o preconceito das marcas de uma doença no corpo. Como 

estratégia para enfrentar essa situação, muitos desses sujeitos metamorfosearam suas identidades, 

assumindo uma nova identidade social, a de serem portadores de hanseníase.  Conduto, observou-se que 

para muitos, ir para a Colônia foi a salvação, uma vez doentes e com a pobreza instalada em suas vidas, 

com certeza não teriam sobrevivido à doença, o que de certa forma, contribuiu para gerar um grande 

sentimento de pertencimento para com a Colônia, possibilitando o resgate da cidadania perdida há muito. 

Assim, foi possível escrever suas histórias de vida e delimitar um lugar no mundo, transformando a 

fragilidade da doença em potencialidade para se criar novas formas de viver. Este estudo objetiva 

compreender o significado de envelhecer dentro de uma ex-colônia de hanseníase e justifica-se devido 

à necessidade de realizar levantamento sobre os sentimentos de pessoas idosas, ainda hoje 

institucionalizadas ou residentes nas proximidades da ex-colônia, que carregam um passado sofrido pela 

presença da hanseníase. Tem como cenário a Casa de Saúde Padre Damião, situada no município de 

Ubá (MG), onde foi possível historiar a vida de um grupo de pessoas idosas que sofreram em 

determinado momento de suas vidas, as marcas da hanseníase. Trata-se de um estudo descritivo e espera-

se que os resultados obtidos contribuam para subsidiar os órgãos públicos na construção de políticas 

direcionadas às pessoas com mais de 60 anos, que sofreram o processo de isolamento compulsório por 

terem contraído a hanseníase, como também incentivar novos estudos na busca por um tratamento mais 

holístico. 

Palavras-chave: Hanseníase. Colônia. Envelhecimento. Envelhecer. Gerontologia Social 
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ABSTRACT 

 

 

The social imaginary old age is thought as an economic burden, both the family and for society, what 

has led the world to subtract from the elderly the role of thinking their own destiny. Then we must ask, 

how is the situation of the elderly that in the past have been affected by leprosy? Disabling disease 

known for its stigma and segregation, which evolution, if not treated properly, brings neurological and 

motor sequel, considered nowadays a serious public health problem in developing countries. The person 

who had suspected leprosy was hunted by the Health Guard and compulsorily isolated in a hospital-

colony, at that time known as leprosarium. In the condition of residents, they have aged there, isolated 

from their descendants and the outside world, with important psychosocial consequences, such as 

difficulties in accessing the labor market, loss of civil, social and political rights and the prejudice of 

disease marks all over the body. As a strategy, to face this situation, many of these individuals 

metamorphosed their identities, assuming a new social identity, for being affected with leprosy. 

However, it was observed that for many of them, going to Colony was a salvation, once that they were 

sick and had the poverty installed in their lives, surely they would not have survived the disease, which 

somehow contributed to generate a great sense of belonging to Colony, enabling the rescue of citizenship 

lost long ago. Therefore, it was possible to write their life stories and defining a place in the world, 

turning the fragility of the disease in potentiality in order to create new ways of living. This study aims 

to understand the meaning of getting old inside a former colony of leprosy and it is justified by the need 

to carry out a survey about the feelings of elderly, still institutionalized or residents nearby the former 

colony, who carry a suffered past because of the leprosy. It has as a scenery the House Health Father 

Damien, in the municipality of Uba (MG), where it was possible recounting the lives of an elderly people 

group who have suffered at some point in their lives, the marks of leprosy. This is a descriptive study 

and it is expected that the results contribute to support the public bodies in building policies aimed to 

people over 60 years old, who have experienced the process of compulsory isolation by having 

contracted leprosy, but also encourage new studies in searching for a more holistic treatment.  

Keywords: Leprosy. Colony. Aging. Get old. Social Gerontology 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-  Colônia Padre Damião. Fonte: www.vozdamianense.blogspot.com.br 
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Figura 2 -Os pavilhões. Fonte: www.vozdamianense.blogspot.com.br 

  

 

 

1 O COMEÇO 

 

 

Sempre que escutava alguém falar da Colônia Padre Damião, sentia grande curiosidade 

por conhecer as histórias das pessoas que foram trazidas para este local, considerado misterioso 

na minha infância, onde não era permitido atravessar um grande portão, que isolava os que lá 

dentro viviam do mundo aqui de fora.  
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Tenho vagas lembranças de ter estado muito próxima desse local por algumas vezes, ao 

acompanhar minha mãe em um tratamento dermatológico, realizado pelo médico leprologista, 

hoje, denominado dermatologista, que vivia nas imediações dessa colônia e tratava os doentes 

de hanseníase que ali viviam. Os anos se passaram, e em março de 2002, dirigi-me a este local, 

hoje classificado como Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Idoso, após ter sido contratada 

como enfermeira para supervisionar o trabalho noturno da equipe de enfermagem, onde pela 

primeira vez, tive contato com uma comunidade de hansenianos. 

Apesar de ser profissional de saúde, o primeiro contato com os hansenianos despertou-

me sentimentos profundos, incômodos e inquietações, pois o impacto ao ver aquelas pessoas 

com sequelas1 da hanseníase transportou-me para uma realidade que em minha concepção, já 

não existia. Diante do que vi, senti a necessidade imediata de buscar conhecimentos específicos 

para conduzir e apoiar indivíduos que contraíram esta doença, pois além da discriminação social 

e cultural sofrida, o tratamento da hanseníase é longo e por vezes penoso, e apresenta 

complicações reacionais, com sérios efeitos colaterais, o que torna-se imprescindível o 

conhecimento sobre a forma de cuidar destes doentes. 

Assim, iniciei minha vida profissional na Casa de Saúde Padre Damião, antigo hospital 

colônia de hanseníase. Após 13 anos de serviço dedicados à assistência aos doentes com 

comprometimento do sistema tegumentar e neurológico, é fácil observar como este grupo de 

pessoas atualmente se encontra envelhecido, com as características marcantes das sequelas da 

doença. 

Segundo Souza e Sena (2012), a pessoa idosa, ao passar pelo processo natural de 

envelhecimento, sofre por estar diante de uma sociedade que não valoriza, nem estimula as 

pessoas que chegam aos 60 anos. Ao possuir incapacidades e deformidades consequentes do 

tratamento tardio da hanseníase, esse sujeito trava duas lutas com a sociedade: primeiramente, 

contra a discriminação cultural que traduz a velhice como algo descartável, conforme muito 

bem aponta Guimarães, “nos dicionários emocionais da população, velhice é sinônimo de 

decadência, de decrepitude e de perda de dignidade” (GUIMARÃES, 1997). Além de lutar 

contra o significado de ter sido acometido por uma doença socialmente preconceituosa, que 

segrega, maltrata e tem conotação pejorativa.  

                                                           

1 Sequela é uma alteração anatômica ou funcional permanente, sendo causada por uma doença ou por um acidente, 

ou seja, não é congênita. Sequelas da hanseníase são incapacidades e deformidades físicas decorrentes do 

diagnóstico e tratamento tardio da doença. 
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Conceituada como uma afecção incapacitante, a hanseníase traz marcas do estigma e 

isolamento, cuja evolução traz sequelas neurológicas e especialmente motoras, considerada um 

sério problema de saúde pública nos países em desenvolvimento (ARAÚJO, 2003). O indivíduo 

com suspeita da doença era caçado pela Guarda Sanitária e colocado compulsoriamente em 

algum hospital-colônia, na época conhecido como leprosário. Na condição de residentes, ali 

envelheceram, separados de seus descendentes e do mundo exterior, com consequências 

psicossociais importantes, tais como dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, perda dos 

direitos civis, sociais e políticos, além do preconceito social que os levaram ao isolamento. 

A hanseníase é uma doença milenar que afeta a humanidade desde épocas remotas, 

persistindo até os dias atuais. A história da hanseníase, antigamente denominada de lepra, pode 

ser acompanhada historicamente desde os relatos bíblicos, onde a conotação repugnante e 

terrível da doença é apontada atrelada à ideia de impureza, introduzindo assim, a questão do 

preconceito (CLARO 1995). Em outra vertente, a doença era vinculada a um mal enviado por 

Deus, como praga que recaía sobre os sujeitos infames, causando horror pelas deformações 

advindas da afecção. 

Popularmente conhecida como lepra (morfeia, mal de Hansen, mal de Lázaro), a 

hanseníase é uma moléstia infecto contagiosa, causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, que 

afeta principalmente os nervos e a pele, sendo que as vias aéreas superiores constituem a 

principal porta de entrada e via de eliminação do bacilo. Não é portanto uma doença hereditária. 

O nome hanseníase é devido ao descobridor de microrganismo, Gerard Hansen. Apresenta 

evolução lenta e causa, se não tratada, graves deformações físicas, problemas na pele, além de 

comprometer o sistema nervoso, os vasos sanguíneos, as glândulas, órgãos internos, aparelho 

locomotor, boca, laringe, globo ocular, nariz e outros órgãos como fígado e testículos. O Brasil 

inclui-se entre os países de alta incidência. Os doentes eram chamados de leprosos, com a 

redução dos casos da doença e à conotação pejorativa dada a esse nome, a doença passou a ser 

nomeada a partir da década de 90 como hanseníase e seus portadores, hansenianos (PFLUG, 

2012; BRASIL, 2008). 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), é considerado um caso de hanseníase 

quando um indivíduo apresenta um ou mais dos sintomas listados a seguir e requer tratamento 

quimioterápico específico: lesões de pele com perda de sensibilidade, espessamento de nervos 

periféricos com alteração motora e baciloscopia positiva para o bacilo de Hansen (BRASIL, 

1999). 

A frequência da hanseníase no Brasil foi grande desde os tempos coloniais (AUVRAY, 

2005), tendo aumentado em meados do Século XX com o desenvolvimento do estado e o 
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movimento migratório. A partir de 1924, o Governo Federal decidiu assumir o controle da 

hanseníase pela internação compulsória, com base no pressuposto de que, retirando o doente 

das ruas ou estradas, estaria salvaguardando a sociedade sadia: “Ainda sem um medicamento 

específico para a cura, o isolamento foi determinado como essencial, e tornou-se mais 

importante que o próprio tratamento” (CUNHA, 2005, p.4). 

A busca pelo tratamento para os doentes sempre foi acompanhada de imediato 

movimento de retirada deles do seu meio familiar e social, relegando-os a outro lugar para que 

pudessem viver e se tratar. Assim, lugares específicos foram surgindo para que os iguais na 

doença pudessem continuar suas vidas, fazendo com que novas relações sociais fossem criadas 

a partir da nova realidade imposta. Os denominados asilos ou hospitais-colônia estruturavam-

se a partir de um impedimento de contatos dos internados com o meio social (GARCIA, 2001), 

surgindo desta forma, comunidades marginais à sociedade, já que eram situadas 

geograficamente fora dos limites da cidade. Os doentes passaram então, a ter “que desenvolver 

adaptações pessoais, tanto físicas quanto emocionais para a nova realidade vivida” 

(BITTENCOURT et al, 2010), seja em relação aos cuidados com as sequelas produzidas pela 

doença no corpo, seja em relação à construção de uma nova dinâmica relacional a partir da 

ruptura social efetivada por meio da internação. 

Leprosários, sanatórios, preventórios e educandários isolaram os hansenianos e seus 

descendentes do mundo exterior. Somente na década de 1980, uma política de saúde se fez 

presente no sentido de desativar os hospitais-colônia e promover a integração dos doentes ao 

ambiente familiar e social, assim os moradores obtiveram o pleno direito de sair destas 

instituições, mas ao contrário do que se pensava, houve resistência em deixar os leprosários 

(QUEIROZ, PUNTEL, 1997). Pode-se apontar, assim, que nunca houve integração com o meio 

social, implicando, entretanto, tanto naquele acometido pela hanseníase e seus familiares, 

quanto àqueles outros, agora, próximos do universo da hanseníase. 

Apesar do tratamento eficaz da hanseníase e da possibilidade de sua cura, não se pode 

apontar o desaparecimento da exclusão como prática social. A exclusão e a segregação, mais 

que determinadas por um mal específico, a hanseníase, ganham assim, contornos menos nítidos, 

menos violentos, menos impositivos, para se fazer presente de forma silenciosa e até de maneira 

mais amena e, talvez, mais perversa na sua forma de atuação. Tais práticas, mais que normas 

impostas anteriormente como medidas de tratamento, passam a figurar como práticas de vida, 

assim, outras referências tomam o universo daqueles atrelados, de alguma maneira, à presença 

da doença. 
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Assim sendo, internados ao adquirirem o direito à liberdade seguiram seu caminho em 

busca de seus familiares, porém, muitos permaneceram nas colônias, e outros saíram, mas 

depois retornaram devido a não adaptação na sociedade. Os sobreviventes destas instituições 

são hoje idosos que perderam sua autonomia antes mesmo da chegada da velhice fragilizada, 

segregados de suas famílias originais, criaram novos laços afetivos nas pessoas que os 

cercavam, muitos também doentes, mas que possuíam as formas mais brandas da doença.  

O convívio, as indagações, o respeito e a admiração por sujeitos que envelheceram 

dentro de uma colônia de hanseníase, incentivaram a realização deste estudo. A motivação pela 

busca de conhecimentos sobre diferentes formas de envelhecer, para além da área biomédica, 

impulsionou a autora ir ao encontro do mestrado em Gerontologia, como ferramenta para 

subsidiar seu desenvolvimento profissional e assim, compreender melhor o significado da vida.   

Tendo em vista o impacto e a repercussão psicológica provocada na vida desses sujeitos, 

este estudo tem como objetivo traduzir o significado de envelhecer dentro de uma colônia de 

hanseníase. Acredita-se que trazer as vozes de pessoas idosas que vivenciaram a segregação e 

a exclusão social por terem contraído a hanseníase e que buscaram maneiras de se tornarem 

presentes e contarem suas histórias de vida, possa subsidiar os órgãos públicos para a 

construção de políticas públicas, direcionadas aos que sofreram o processo de isolamento 

compulsório pela hanseníase. 

Vale ressaltar a necessidade de novas pesquisas nesta área, considerando-se a escassez 

de estudos publicados que abordam não só o aspecto social da doença, mas também sobre as 

formas e as complicações do tratamento, bem como as deformidades causadas pela hanseníase, 

para que assim, se possa dar a continuidade à essa história. É preciso que o Estado se 

conscientize que a luta ainda não terminou. Não é o bastante dizer que a hanseníase tem cura. 

Já se comprovou que não há cura imunológica. Ainda é preciso criar formas individuais de 

tratamento, criar estratégias de formação de multiplicadores, principalmente na atenção básica 

à saúde para transmitir conhecimentos sobre esta doença e se instituir práticas preventivas e de 

diagnóstico precoce, pois a hanseníase, senão tratada rapidamente, ainda mutila. Somos o 

segundo país com o maior número de casos de hanseníase no mundo.  
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Figura 3 – O doente com hanseníase. Fonte: www.vozdamianense.blogspot.com.br 

 

 

2 PERCORRENDO A LITERATURA 

 

 

2.1 O SIGNIFICADO SIMBÓLICO DA HANSENÍASE 

 

 

Como toda doença, a hanseníase apresenta características próprias acerca do modo de 

contágio, tempo de incubação, manifestações clínicas e tratamento. O que faz da hanseníase 



19 

 

uma enfermidade distinta não está na materialidade da doença, mas na sua relação com o meio 

social, notadamente a historicidade que envolve o modo de apreensão da doença e as formas de 

tratamento por ela suscitadas.  

Segundo Simpson (2008), indícios remotos da lepra datam de 600 A.C. com procedência 

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. Desde então, a doença carrega 

consigo um misto de preconceito e estigma devido essencialmente às deformidades que ela 

provocava, quando ainda não tinha cura. 

No ano 300 A.C a palavra hebraica tsara’ath foi traduzida para o grego como lepra. 

Tsara’ath era um termo genérico empregado para diversas condições associadas à impureza 

moral e espiritual no corpo, nas roupas e até nas paredes. Assim, a desonra física, a violação de 

tabus alimentares e até mesmo algumas afecções físicas, como a presença de manchas brancas 

que tendiam a disseminar-se, eram vistas como impurezas da alma ou do corpo e deveria receber 

o castigo da segregação social. As manchas produzidas pela lepra foram, dessa maneira, vistas 

como um castigo divino a algum tipo de má conduta nesse momento (CUNHA, 2005). A autora 

alega que a equivalência da lepra moderna com a doença descrita na Bíblia e na Idade Média é, 

sem dúvida, problemática, tornando-a objeto de estigmatização social.  

Na Bíblia Sagrada, a Lei Mosaica determinava que os portadores da lepra fossem 

isolados do convívio social e declarados impuros.   

O Senhor falou a Moisés e a Aarão dizendo: Caso se forme na pele de alguém um 

tumor, um dardo ou uma mancha lustrosa, e isto se torne uma doença do tipo lepra, a 

pessoa é levada ao sacerdote Aarão ou a um dos sacerdotes, filhos seus; o sacerdote 

procede o exame do mal da pele: se na parte doente o pelo se tiver tornado branco e 

isto parecer formar uma depressão na pele, é uma doença do tipo lepra; após o exame, 

o sacerdote declara a pessoa impura. (LEVÍTICO 13: 113-15) 

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

XI. Nesse mesmo período deu-se 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, a serem internados em 

leprosários ou hospitais para leprosos (GINZBURG, 1991).  

Desde os tempos mais remotos, o sujeito atingido pela lepra, teve que carregar o fardo 

do estigma que cerca a designação de leproso. Esse termo foi utilizado pela sociedade para se 

referir a algo ruim, maléfico ou a alguém que causava aversão e ojeriza. 
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O Levítico, livro bíblico das Leis, faz extensa referência à lepra, nos capítulos 13 e 14, 

abordando sintomas, forma de diagnóstico e procedimentos a serem adotados.  

Nessas passagens, evidencia-se a centralidade da figura do sacerdote no diagnóstico da 

doença e na purificação do enfermo. Dentre o leque de significados a qual foi associada, a lepra 

era vinculada à sujeira moral, afetando o corpo e a alma do sujeito, o que fez do sacerdote o 

único especialista capaz de lidar com esse mal abrangente e complexo. Era natural que ele fosse 

responsável por descobrir a doença, infligir punições, declarar a cura e realizar rituais de 

purificação (MENDONÇA, 2007). 

“O leproso assim doente deve andar com vestes rasgadas, os cabelos soltos e o bigode 

coberto e deve gritar: Impuro! Impuro! Ele é impuro enquanto for impuro o mal que o atingiu; 

ele morará sozinho e estabelecerá sua morada fora do acampamento” (LEVÍTICO 13: 113-15). 

Ao longo da história da hanseníase, várias foram as práticas adotadas em relação àqueles 

afetados pela doença, suas formas de apreensão e de tratamento. A partir do emaranhado de 

simbolismos, crenças e superstições que estiveram presentes em torno desta doença, variados 

olhares contribuíram para que a hanseníase apresentasse bem mais indagações do que respostas, 

o que proporcionou formas diferentes de lidar com esta enfermidade. 

As ideias produzidas pelo homem são expressões mediadas por suas experiências, a 

partir de uma historicidade do próprio homem. Desta forma, apontou Gonçalves (2001, p. 39) 

que “o conjunto de ideias produzidas pelo homem inclui crenças, valores e conhecimento de 

toda ordem. [...] Essas ideias orientam, por sua vez a ação dos homens e, neste sentido, 

modificam e desenvolvem a ação ao mesmo tempo em que são modificadas”, o que talvez tenha 

levado à duplicidade de conceituação sobre a moléstia. 

Podem-se tornar, então, a lepra e a hanseníase como simplesmente sinônimos, como 

denominações diferentes para a mesma doença. Ou, de outro modo, sugerir que, a partir de 

mediações diferentes, de uma historicidade diversa, tais denominações provocam também 

outras orientações nas ações desenvolvidas pelos sujeitos. 

Apesar de dizerem que ambas são de uma mesma forma de afecção, por um lado tem-

se uma doença denominada hanseníase, com sua etiologia, seu desenvolvimento e seu 

tratamento. Por outro, a lepra, nomeação histórica da hanseníase, que não se mostra com as 

mesmas características da primeira, trazendo como efeito uma quase disparidade entre as duas 

posições, a partir de um distanciamento que se efetiva quando do trato cotidiano com a doença 

nos diversos setores do campo social.  Não se trata de indicar a existência de dois universos 

distintos. O que se procurar apontar é que dadas as duas nomeações, lepra e hanseníase, é 
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possível pensar em distinções de alguns elementos que dizem respeito a diferenças mais que 

igualdades, com o cuidado de não apagar o que aproxima e é comum aos termos. 

Ao falar de hanseníase seria dizer sobre o acometimento de um mal no sujeito, com suas 

características etiológicas, sua atuação no organismo e as possibilidades de tratamento e cura. 

De outra forma, falar de lepra seria dizer de uma forma simbólica, que a presença da doença 

afeta com maior intensidade a relação do sujeito com o mundo, do que afeta o organismo, uma 

vez que aponta para as relações deste com uma historicidade. 

Mais que apenas uma doença que precisa ser tratada e curada, as feridas abertas pela 

lepra ultrapassam, em muito, aquelas produzidas pela hanseníase no corpo físico, onde o medo, 

o preconceito e a discriminação enraizados na construção social da doença, ainda se encontram 

presentes. Faz-se pertinente a análise dos vários elementos que possam auxiliar no 

entendimento da dinâmica do próprio sujeito acometido pela hanseníase, assim como de seus 

familiares, além do campo social, como também, torna-se necessário apontar para as linhas de 

fuga em prol da busca por uma identidade, por estabelecer um território, no qual o resgate da 

cidadania promove formas diferentes de viver. 

 

 

2.2 HANSENÍASE E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

 

“Há milênios o analfabetismo e a miséria acompanham a hanseníase, que está associada 

à pobreza, precariedade das condições de vida e à parcial ignorância institucional. É a doença 

familiar que tende a desagregar famílias” (PFLUG, 2012). Está espalhada por quase todas as 

regiões equatoriais e tropicais do planeta, o clima úmido e quente favorece a doença, porém 

não é determinante para o seu aparecimento e sucessivo desenvolvimento. A hanseníase é uma 

doença infecciosa de evolução crônica, possui como agente etiológico o Mycobacterium leprae, 

ou bacilo de Hansen. O homem é considerado a única fonte de infecção, sendo o contagio 

através da eliminação de bacilos por vias aéreas superiores de uma pessoa doente. Araújo 

(2003) afirma que o modo de infecção não está claro, mas, provavelmente, envolve a inoculação 

de bacilos no trato respiratório ou em feridas abertas.  

 De acordo com Brasil (2002), as condições socioeconômicas desfavoráveis, como 

condições precárias de vida e de saúde e o elevado número de pessoas convivendo no mesmo 
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ambiente, influem no risco de adoecer. Segundo Pflug (2012), a hanseníase é uma doença 

infecciosa, mas pouco contagiante, pois a maioria das pessoas possui defesas congênitas em seu 

próprio corpo, o que significa uma imunização natural. Sua transmissão na maior parte das 

vezes se faz através de gotículas de saliva e ocorre quase sempre no ambiente domiciliar, 

geralmente entre indivíduos que dormem no mesmo cômodo. Os homens são mais afetados do 

que as mulheres e diversos estudos apontam menor frequência em negros. Ducatti (2008) aponta 

que a disponibilidade ou ausência de recursos para as populações de baixa renda contribui 

positiva ou negativamente nas condições de vida, além de constituírem um fator que poderá 

influenciar na escolha, avaliação e aderência ao tratamento proposto. 

Doença de evolução lenta, a hanseníase manifesta-se primordialmente através de sinais e 

sintomas dermatoneurológicos, tais como manchas avermelhadas ou esbranquiçadas, rarefação 

dos pelos no local ou perda de pelos, diminuição do suor, surgimento de caroços e nódulos, 

diminuição da sensibilidade local, sensação de anestesia como perda da sensibilidade dolorosa, 

comprometimento de nervos, redução da força muscular, lesões da mucosa, e em último caso, 

atrofiamento de pés e/ou mãos e dedos (BRASIL, 2008).  

O comprometimento dos nervos periféricos é a característica principal da doença, 

segundo relatos do Ministério da Saúde (2002), dando-lhe um grande potencial para provocar 

incapacidades físicas que podem, inclusive, evoluir para deformidades. Estas incapacidades e 

deformidades podem acarretar alguns problemas, tais como diminuição da capacidade de 

trabalho, limitação da vida social e problemas psicológicos e de certa forma, também são 

responsáveis pelo estigma e preconceito contra a doença  

A hanseníase possui variadas formas clínicas de apresentação, sendo determinadas por 

diferentes níveis de resposta imune celular ao bacilo. Deste modo, apresenta dois tipos 

imunologicamente polares e estáveis: tuberculóide (forma benigna) e virchowiana (forma 

maligna) e dois grupos instáveis: forma indeterminada e dimorfa (BRASIL, 2002).    

A Hanseníase Indeterminada (HI) pode ser definida como um estágio inicial e transitório 

da doença, encontrada nas regiões endêmicas. De acordo com o Ministério da Saúde (2002), 

esta caracteriza-se pelo aparecimento de manchas hipocrômicas ou simplesmente áreas 

circunscritas de pele aparentemente normal que apresentam distúrbios de sensibilidade. Nestes 

casos, não há comprometimento de troncos nervosos, apenas terminações nervosas cutâneas, e 

logo os portadores dessa forma clínica não apresentam incapacidades. Aparece nos indivíduos 
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que convivem diretamente com pacientes bacilíferos 2 , acometidos das formas dimorfa e 

virchowiana.   

Na Hanseníase Tuberculóide (HT), as lesões cutâneas são constituídas por pápulas ou 

placas delimitadas, cheias ou com elevação apenas nas bordas. O tom da lesão é acastanhado, 

o tamanho varia e sua forma pode ser oval, circular, anular ou figurada. Podem ser únicas ou 

múltiplas. Ocorrem distúrbios da sensibilidade e da sudorese, como também degeneração 

nervosa causando anestesia da pele, atrofia cutânea e muscular, levando à formação de lesões 

cutâneas por traumatismos das partes afetadas. Podem sobrevir contraturas, paralisias e auto 

amputação dos dedos das mãos ou pés. O envolvimento do nervo facial, situado no rosto, pode 

gerar paralisia das pálpebras, podendo ocorrer o comprometimento da visão, devido a presença 

de infecções nos olhos (BRASIL, 2002). A Hanseníase Virchowiana (HV) caracteriza-se pela 

cronicidade de sua evolução. Na pele, observam-se lesões múltiplas, simétricas com pápulas, 

tubérculos, nódulos eritematosos acastanhados, placas, ulcerações. Quando há uma infiltração 

acentuada na face e nos pavilhões auriculares, com acentuação dos sulcos naturais e 

conservação dos cabelos, configura-se o quadro conhecido como “fácies leonina” 3 .  Há 

madarose4 e rarefação dos pelos nos membros, cílios e supercílios.    

De acordo com o Ministério da Saúde (2002), o envolvimento do trato respiratório 

superior provoca uma secreção nasal crônica e alteração da voz, e a infecção dos olhos pode 

causar cegueira. Os testículos em geral são envolvidos extensamente, levando à esterilidade. 

São deformidades comuns da HV as mãos em forma de garras, artelhos em martelo, nariz em 

sela e lobos da orelha pendulares. A baciloscopia apresenta-se fortemente positiva. As 

alterações neurológicas são de evolução crônica, insidiosa e lenta, portanto, a lesão dos troncos 

nervosos é mais tardia, tendendo a ser simétrica e menos agressiva do que na tuberculóide.  

  A Hanseníase Dimorfa (HD) engloba os casos que se encontram entre os polos 

tuberculóide e virchowiano, com características de ambos. Estudos apontam que esta afecção 

origina-se do grupo indeterminado e podem seus sintomas ser crônicos ou reacionais. 

Caracteriza-se pela sua instabilidade imunológica, o que faz com que haja grande variação em 

suas manifestações clínicas, nas quais as lesões da pele revelam-se numerosas, com placas 

                                                           

2 Bacilíferos refere-se aos indivíduos que possuem em seus organismos bacilos infectantes e os espalha, sem 

apresentar sintomas mórbidos.  

3 Facies leoninas é o termo médico usado desde a era medieval para definir um dos estágios finais da hanseníase, 

relacionada com as perdas sensoriais, perda de cabelo no couro cabeludo, madarose, destruição da cartilagem nasal 

e engrossamento das características faciais. 

4 Madarose é o termo médico para a perda de cílios e/ou dos pelos da sobrancelha. 
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eritematosas, manchas hipocrômicas (mais claras que a própria pele), com bordas ferruginosas, 

manchas eritematosas (avermelhadas, devido dilatação de capilares sanguíneos) ou 

acastanhadas, com bordas internas nítidas e limites externos difusos. As lesões neurais são 

precoces, com frequência resultam em incapacidades físicas. Durante seu curso clínico ou até 

mesmo após a cura, a hanseníase pode apresentar estados inflamatórios agudos ou subagudos 

denominados estados reacionais. Devem ser prontamente diagnosticados, pois se não tratados 

adequadamente podem atingir vários órgãos, resultando em sequelas irreversíveis, 

especialmente neurológicas (BRASIL, 2002).  

No tangente às incapacidades, Araújo (2003) explica que a lesão nervosa determina 

alterações sensitivas e motoras que levam à instalação de graus variados de incapacidade física, 

e pode interferir na vida social e econômica dos pacientes, resultando no estigma e na 

discriminação destes. Dentre as incapacidades graves e socialmente relevantes, estão as úlceras 

cutâneas mais comumente presentes nas mãos, e, sobretudo, a região plantar, que ocorrem 

devido à diminuição da sensibilidade, alteração da marcha, contribuindo para um andar 

desajustado (CASTRO; WATANABE, 2009).  

Juntamente com o exame clínico, para complementação para o diagnóstico da hanseníase, 

realiza-se a baciloscopia, exame microscópico onde se observa o Mycobacterium leprae, 

diretamente nos esfregaços de raspados intradérmicos das lesões hansênicas ou de outros locais 

de coleta selecionados, como os lóbulos auriculares e/ou cotovelos, e feridas, quando houver. 

Este exame também é usado para confirmação de recidiva, quando comparado ao resultado no 

momento do diagnóstico e da cura. A baciloscopia positiva classifica o caso como multibacilar, 

independentemente do número de lesões (BRASIL, 2002). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) a partir da década de 80, recomenda a 

poliquimioterapia padronizada conhecida como PQT para o tratamento específico da pessoa 

com hanseníase. A PQT é constituída pelo conjunto dos seguintes medicamentos: rifampicina, 

dapsona e clofazimina, que mata o bacilo tornando-o inviável, evita a evolução da doença, 

prevenindo as incapacidades e deformidades causadas por ela, levando à cura. O bacilo morto 

é incapaz de infectar outras pessoas, rompendo a cadeia epidemiológica da doença. Assim 

sendo, logo no início do tratamento, a transmissão da doença é interrompida. Se realizado de 

forma completa e correta, garante a cura da doença, devendo o mesmo ser realizado nas 

unidades de saúde (BRASIL, 1995).  

Para os países endêmicos e para as regiões sem acesso a exames laboratoriais 

complementares para o diagnóstico, a OMS também recomenda uma classificação simplificada 

da doença, essencialmente clínica, que utiliza o número de lesões cutâneas e/ou de troncos 
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nervosos acometidos para classificação e alocação do paciente nos esquemas 

poliquimioterápicos. De acordo com essa recomendação, foram considerados paucibacilares, 

os casos de hanseníase com até cinco lesões cutâneas e/ou com apenas um tronco nervoso 

acometido, nomeados como portadores da forma mais branda da doença, sendo tratados com a 

poliquimioterapia durante seis meses. Multibacilares, são considerados os casos com mais de 

cinco lesões cutâneas e/ou mais de um tronco nervoso acometido, ou seja, a forma mais grave 

da doença, sendo o tratamento administrado durante 12 meses (BRASIL, 1999).  

Os medicamentos são distribuídos mensalmente aos doentes de hanseníase, através das 

unidades ou centros de saúde, onde é realizada uma avaliação do paciente para acompanhar a 

evolução de suas lesões de pele, do seu comprometimento neural, verificando se há presença 

de neurites ou de estados reacionais. Quando necessárias, são orientadas técnicas de prevenção 

de incapacidades e deformidades. São dadas orientações sobre os autocuidados a serem 

realizados diariamente, para evitar as complicações da doença, sendo então verificada sua 

correta realização. 

O tratamento integral de um caso de hanseníase compreende o tratamento quimioterápico 

específico - a poliquimioterapia (PQT), seu acompanhamento, com vistas a identificar e tratar 

as possíveis intercorrências e complicações da doença e a prevenção e o tratamento das 

incapacidades físicas. Além de ser muito mais eficaz que o antigo tratamento com a 

monoterapia sulfônica, a PQT reduz o período de tratamento e o risco de recidiva, previne o 

desenvolvimento de resistência medicamentosa e o aparecimento de deformidades, intensifica 

a aderência do doente ao tratamento e melhora a atitude da comunidade frente aos portadores e 

à doença. 

A prevenção da hanseníase consiste na busca ativa de casos, diagnóstico precoce e 

notificação de novos casos; no exame dermatoneurológico de todos os contatos intra 

domiciliares dos casos diagnosticados (toda pessoa que reside ou que tenha residido com os 

doentes nos últimos cinco anos) e logo após, na vacinação de todos os contatos domiciliares 

com Bacilo de Calmette-Guérin (BCG) por via intradérmica. Ressalta-se, porém, que os 

contatos sem cicatrizes prévias receberão duas doses de BCG, com intervalo de seis meses entre 

elas e aquelas com uma cicatriz irão receber apenas uma dose da vacina (ARAÚJO, 2003). 

A existência de um programa de tratamento contribui para a atuação menos impactante 

da doença no meio social, porém, a história que envolve o modo de apropriação da hanseníase 

pelo corpo social ainda é nebulosa e repleta de contradições, e de certa forma, ainda se faz 

necessário a existência de um tratamento individual e específico para cada indivíduo acometido 

por esta doença. 
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Figura 4- Manchas da hanseníase. Fonte: Ministério da Saúde, 2002 

 

 

2.3 HANSENÍASE NO BRASIL 

 

 

No Brasil, estudos relatam a probabilidade da lepra ter sido introduzida no país com a 

chegada dos primeiros europeus, ainda no período colonial. A endemia era encontrada tanto em 

Portugal como nas ilhas africanas não havendo registro da doença entre os índios. No entanto, 

Castro e Watanabe (2009) afirmam que os primeiros casos de hanseníase ocorreram no Rio de 

Janeiro por volta do ano de 1600. 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 determinou construir leprosários para afastar os doentes da população dita sadia. Com o 

crescimento da endemia, observa-se a adoção de medidas por parte das autoridades coloniais e 

entidades filantrópicas, surgindo as sociedades Protetoras dos Lázaros, destacando-se a Santa 

Casa de Misericórdia pelo papel exercido junto aos doentes.  

Nesta mesma época surge um tipo de pensão para aqueles com diagnóstico de 

hanseníase, instituindo o isolamento do doente em sua casa, tendo como objetivo deixá-lo longe 

da sociedade. Assim, as pessoas doentes eram discriminadas, perseguidas e isoladas, como 

aconteceu em 1713 no Recife, 1740 no Rio de Janeiro, 1771 em Minas Gerais, 1787 na Bahia, 

1796 em Pernambuco e 1802 em São Paulo (MONTEIRO, 1987).  

http://4.bp.blogspot.com/-_wXRROPNIzY/UQnr7kduLiI/AAAAAAAACj0/_9gnwj1dCnk/s1600/hans_01.jpg
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A partir do século XX, o governo passou a controlar a endemia com o isolamento 

compulsório dos doentes em asilos-colônia, o que na época era considerado a única forma para 

o enfrentamento da doença. Toda pessoa com diagnóstico de hanseníase era imediatamente 

levada para um dos asilos-colônia, de onde somente poderia sair com alta concedida pelo 

serviço médico oficial, o qual tinha a decisão sobre a vida de cada um.  Embora a política 

governamental de isolamento estivesse pautada no conhecimento científico da época, defendia-

se os interesses das classes dominantes.  

Ainda no âmbito de prevenir novos focos da doença, o afastamento de menores do foco 

contagiante foi considerado medida profilática eficiente, embora reconhece-se que poderia 

provocar desvantagens psicológicas e sociais. Os recém-nascidos deveriam ser imediatamente 

separados dos pais enfermos, se contagiantes, instituindo a política dos educandários ou 

preventórios, com a missão de amparar as famílias dos doentes internos e de acolher suas 

crianças e recém-nascidos.  

 Segundo relata o Dossiê de filhos órfãos de pais vivos no Brasil, elaborado pelo 

Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MOHRAN), 

imediatamente após o nascimento, as crianças eram levadas para os preventórios ou 

educandários que eram preparados para recebê-los e lá viveriam por longos anos até que fossem 

retiradas por outra pessoa ou que a política fosse extinta.  

Muitas crianças foram encaminhadas para adoção, independente da autorização dos 

pais, onde tiveram suas identidades violadas uma vez que foram obrigadas a conviver 

e se socializar com pessoas das quais nunca tiveram vínculo e que nem sempre 

possuíam o interesse de constituir uma família. Algumas destas crianças passaram 

pela emissão de um novo registro de nascimento, alterando sua identificação original 

para fazer parte da nova família. Segundo relato de algumas vítimas, foi produzida até 

certidão de óbito das crianças ainda vivas, para facilitar o processo de adoção. Assim, 

a história narrada por essas crianças, hoje pessoas adultas, marcadas pelas sequelas de 

uma história que atravessa décadas, revela as mais graves formas de violação dos 

direitos humanos de uma população, o que se pode afirmar, sem risco ao erro, que 

essas pessoas foram submetidas à violência física, psicológica e até mesmo sexual, 

por meio da ação velada e encoberta por autoridades do Estado. (MOHAN, 2012) 

Durante décadas (em que o mundo lutava por direitos humanos), não foi possível 

desenvolver movimentos sociais de pacientes. O Brasil sofria o período de ditadura militar 

(entre 1964 e 1985). Na década de 1940, após séculos de tentativas dolorosas e vãs, surge o 

primeiro medicamento eficaz no tratamento da doença: a sulfona. Em 1958, em Tóquio, no VII 

Congresso Internacional de Lepra, foi reconhecido oficialmente que o contágio da doença não 

era hereditário e que o isolamento não deveria mais ser recomendado uma vez que havia 

possibilidade de cura com os antibióticos e sulfas. O regime de internamento nos hospitais-

colônias passou a ser cada vez mais questionado, pois o isolamento não estava solucionando a 
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questão da doença e os números de infectados não havia diminuído (ARAÚJO, 2003). O 

isolamento em leprosários não deveria ser mais recomendado como fundamental no tratamento 

da hanseníase, pois os medicamentos químicos dariam ao paciente o bem-estar necessário, 

distantes dos muros do leprosário. 

No Brasil, o isolamento foi considerado extinto em 1962 com a aprovação do Decreto 

nº 968, de 7 de maio, apesar de alguns estados como São Paulo, não cumprirem a lei, já que até 

1967 se manteve essa prática. A partir da década de 70, iniciou-se uma política de 

descentralização no programa de controle da hanseníase, através das Secretarias Estaduais de 

Saúde e, mais recentemente, também das Secretarias Municipais, que passaram a ocupar um 

papel de grande relevância nesse processo. É preciso destacar que as políticas de controle para 

a hanseníase são definidas no âmbito federal pela Secretaria Nacional de Dermatologia 

Sanitária. Concomitantemente, a Organização Mundial da Saúde recomendou o emprego da 

poliquimioterapia no Brasil e, iniciou um movimento com o intuito de minimizar o preconceito 

e o estigma contidos no termo lepra por meio da Portaria nº 165 de 1976, do Ministério da 

Saúde, oficialmente no País foi abolido o uso da palavra lepra e seus derivados, passando a ser 

designada como hanseníase. Porém, somente no ano de 1995, a nova nomenclatura tornou-se 

oficial. 

Em 1976, nenhum estado mais seguia a prática do isolamento compulsório (DUCATTI, 

2008; DAMASCO, 2005). A Organização Mundial da Saúde passou a recomendar a 

poliquimioterapia (PQT), como esquema terapêutico apropriado a cada forma clínica da 

doença, para o controle e cura da hanseníase. Além dos medicamentos da PQT, medidas como 

diagnóstico precoce, vigilância dos comunicantes, prevenção e tratamento das incapacidades 

físicas e educação para a saúde integram as políticas atuais. Este é o esquema vigente em todo 

o território nacional na atualidade.  

Na década de 1980, com a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, recuperando 

os direitos dos cidadãos, foi também o momento em que se cogitou sobre as ações que seriam 

promovidas em atenção aos pacientes que permaneceram décadas internados e isolados. Os 

leprosários tiveram o seu papel redefinido e muitos foram transformados em hospitais gerais, 

como é o caso do Sanatório Padre Damião.     

Como forma de assegurar os direitos dos pacientes e atentar para o seu papel de cidadão, 

garantindo a sua reinserção social, foi criado em junho de 1981, o Movimento de Reintegração 

das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN), que é um dos mais bem sucedidos 

movimentos sociais no Brasil, com representação no Conselho Nacional de Saúde.  
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De acordo com o MORHAN (2004), dos 101 hospitais-colônia que foram construídos 

no Brasil ao longo dos séculos, 33 destes continuam parcialmente ativos e abrigam antigos 

doentes que passaram longos anos nas colônias e hoje não têm para onde ir, além de ex-doentes 

que saíram, com alta médica oficial, mas acabaram retornando por falta de condições de 

adaptação e sobrevivência na ex-terra natal, acabaram por estruturar suas vidas nessas 

localidades.  

Recentemente, foi editado o Decreto Federal nº 6.168, de 24 de julho de 2007, que 

regulamenta a Medida Provisória nº 373, de 24 de maio de 2007, a qual dispõe sobre a 

concessão de pensão especial vitalícia às pessoas atingidas pela hanseníase que foram 

submetidas ao isolamento e à internação compulsórios até 31 de dezembro de 1986 (MORHAN, 

2008). Esta foi a forma encontrada pelo governo de mostrar sensibilidade e reconhecimento de 

sua dívida social histórica com os sujeitos portadores de hanseníase, uma tentativa de resgate 

dos direitos humanos pela promoção da cidadania. 
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Figura 5: Transporte de leprosos para Colônia. Fonte: www.vozdamianense.blogspot.com.br 

 

 

2.4 ISOLAMENTO E IDENTIDADE 

 

 

Ao longo da história da hanseníase, várias foram as práticas adotadas em relação àqueles 

afetados pela doença, as formas de apreensão e de tratamento dessa enfermidade. A partir do 

emaranhado de crenças, e simbolismos que sempre envolveram a hanseníase, variados olhares 

fizeram com que a doença apresentasse bem mais indagações que respostas, o que contribuiu 

fortemente para maneiras também diversas de lidar com a doença. Contudo, desde seu 

aparecimento e em todos os lugares em que se fez presente, a hanseníase sempre provocou 

reação imediata: o isolamento dos infectados. 

Com o isolamento e regime de internação dos doentes, força-se o rompimento dos laços 

de origem construído por eles, sendo suas referências deixadas em função do deslocamento para 

uma outra realidade, em que novas relações irão se estabelecer, sejam pessoais, sejam 
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institucionais. A partir do isolamento dos doentes em uma instituição própria para controle e 

tratamento de doenças, retirando-os do seu meio social e de suas referências de origem, a prática 

da exclusão social ganha contornos nítidos. 

De acordo com Leal (2004), o tema da exclusão social e seu uso como um conceito têm 

gerado discussões e debates nas ciências sociais. A ideia da exclusão social toma dimensão de 

força no Brasil a partir da década de 1990, dialogando com várias outras noções e conceitos, 

como de pobreza e marginalidade, ganhando sempre novos significados com sua apropriação.  

A partir de uma visão denominada integracionista, a exclusão social é vista como ruptura 

de laços sociais, principalmente os que vinculam o indivíduo ao trabalho e as relações 

comunitárias e familiares, sendo resultado da prática para o indivíduo excluído a solidão, o 

isolamento e o estigma. “[...] indivíduos excluídos passam a ser vistos pelos demais como não 

semelhantes, ou seja, não são reconhecidas neles qualquer fração de humanidade que faça com 

que os incluídos (ou grande parte deles) se reconheçam nos excluídos” (LEAL, 2004, p.7). 

Sendo o isolamento e a exclusão dos doentes de hanseníase práticas utilizadas em função de se 

evitar formas de contágio e possível tratamento, tais ações também ensejarão, todavia, efeitos 

nas relações construídas pelos doentes no seu novo meio social, este agora institucional, 

constituído prioritariamente de iguais na doença. De forma específica, trata-se de relações 

construídas e mantidas a partir de identidades constituídas neste novo meio social estabelecido. 

Com o isolamento imposto ao doente, produz-se um corte, uma divisão clara entre 

mundos distintos: aquele do meio social onde a saúde impera como referência e os indivíduos 

são protegidos; e o mundo que se origina das comunidades surgidas nas instituições criadas 

para abrigar os hansenianos, em que a peste e a doença serão sempre a referência. Tal cisão não 

representa apenas uma diferenciação geográfica, separando lugares distintos, mas produz uma 

apreensão diversa da história e de valores, outro olhar do mundo social, com produção de novas 

relações sociais e de identidades próprias. Como demonstrou Silva Júnior (2008), “a afirmação 

da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as operações de incluir e de excluir 

[...], significa fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica fora”. 

A diferença, na hanseníase, se faz presente como marca simbólica e imperativa de 

demarcações de áreas e relações que, claramente colocadas, produzem significados acerca da 

condição do mundo. Estabelecem-se aqueles que estão fora da instituição e os que permanecem 

dentro desta; identidades distintas, pertencimentos diferentes. Há o lugar da saúde, da limpeza, 

da vida; há o lugar da doença, da sujeira, da morte. A construção da identidade se dá a partir do 

arsenal de relações sociais históricas presentes em determinado campo, sendo afetadas pelos 

encontros sociais sempre atualizados. O pertencimento ao grupo de hansenianos delimita um 
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lugar no mundo, uma função social, uma construção de identidade. Identidade esta que também 

tem no corpo um lugar privilegiado de sua expressão (SILVA JÚNIOR et al., 2008). 

Como um grupo possuidor de uma identidade que os organiza e os define, os doentes 

de hanseníase fortalecem seus laços e dirigem demandas à instituição, forma de demarcarem 

um lugar de existência de atuação. Dessa forma, podem normalizar a identidade construída 

como hegemônica, forma de hierarquização das identidades e das diferenças. Contudo, e de 

acordo ainda com Silva Júnior (2009), a normalização significa tomar uma identidade como 

parâmetro, sendo outras identidades sempre referenciadas àquela primeira, criando, dessa 

forma, avaliações e hierarquias. Desta maneira, os doentes de hanseníase, isolados do contato 

com outros ambientes sociais, reunidos e referenciados permanentemente em função de uma 

condição de doença, constroem uma identidade que será fundamental nas dinâmicas sociais 

constituídas quando da abertura da instituição em direção a uma reinserção social dos internos, 

já que tal identidade será permanentemente reivindicada como hegemônica. Ou seja, essa 

identidade é sempre assombrada pelo seu outro, isto é, por outros que a partir mesmo da 

diferença possibilitam e fundamentam a formação das identidades.  

Com o fim do isolamento dos doentes de hanseníase como prática institucional, esses 

tiveram que se confrontar com outros grupos, construindo dinâmicas relacionais com eles e 

acarretando consequências quanto às ações formuladas a partir de diversos lugares 

institucionais demarcados. Dessa forma, no espaço anteriormente caracterizado pelo isolamento 

e pela exclusão, em que uma identidade hanseniana construída a princípio anulava o sujeito em 

suas possibilidades, em seu desejo e seu movimento, em que o obscuro recobria o que se 

denominava um tratamento, o doente de hanseníase, a partir de uma identidade construída, 

tomara para si a tarefa de dar outra formatação à doença, buscando, mais que delimitar um lugar 

próprio, fazer valer a marca de sua diferença na hierarquização de relações com outros grupos 

e com a instituição. 
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Figura 6 – Velho. Fonte: www.vozdamianense.blogspot.com.br 

 

 

 

3 A VELHICE EM SUA HISTORICIDADE 

 

 

A necessidade da autora em aprofundar conhecimentos sobre a velhice, se deu com seu 

ingresso como enfermeira em um ex-hospital colônia, que assiste idosos, ex-doentes que trazem 

no corpo as marcas da hanseníase, onde foi possível perceber as formas singulares de se 

envelhecer diante da fragilidade da doença.  

Ao tentar explorar o tema em questão, a mesma percebeu a complexidade da velhice e, 

assim, identificou que o seu suposto saber não era suficiente para defini-la, por se constatar que 

esse conhecimento advinha de uma visão parcial, fruto de vivências profissionais e de conceitos 

enraizados culturalmente. Sendo imprescindível a aquisição de embasamento filosófico, 
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cultural e social para, então, perceber a amplitude da palavra envelhecer, e construir formas 

diferentes de enxergar essa etapa da vida, para muitos ainda bastante difícil de ser vivida, devido 

às limitações e fragilidades.  

O que faz a velhice ser vista com outros olhares e se constituir significativamente, é a 

compreensão do significado da palavra singularidade como um processo único de cada ser 

humano relacionar vivências e experiências e retratar sua velhice, em que cada qual será o que 

sempre foi, quando se tornar velho. 

Goldfarb (1998), ao abordar sobre o processo de envelhecimento, nos leva a refletir 

sobre o caráter singular da velhice e questionar sobre o que cada um de nós realmente espera 

de nossa própria velhice. 

Então, o que é realmente falar sobre de velhice?  É falar do velho reivindicativo que 

briga com todo mundo, ou do velho passivo que aceita seu destino sem reclamar? Do 

velho engajado, ativo e divertido, ou do outro deprimido e solitário? Daquele que vive 

em família ou do que foi depositado em um asilo? Da velha elegante que passeia nos 

bairros nobres, ou da faxineira que ainda ajuda a criar os netos? Do velho que trabalha 

ao nosso lado ou daquele que renunciou a luta? Dos que renunciaram à sexualidade 

ou dos que reivindicam seu direito ao prazer? Dos que vemos na fila do banco ou no 

banco da praça? Da velha “bruxa”? Do velho “sábio”? Do doente?  Dos poderosos ou 

dos marginalizados. O que dizer aqui, é que falamos de todos eles, já que são 

personagens conhecidos na nossa cultura; falamos de um velho em particular e da 

velhice como categoria. Mas fundamentalmente, através de todos eles falamos do 

velho que temos dentro de cada um de nós, do velho de nossa família, daquele que 

entrou muito cedo na nossa história e que direciona nosso olhar para todos os outros. 

Falando de todas as velhices (dos outros) sempre falamos de uma velhice (a nossa) e 

dos muitos velhos que poderemos chegar a ser. Da velhice que desejamos e da que 

tememos.  Mas se cada sujeito tem sua velhice singular, as velhices são incontáveis. 

(1998, p.2) 

O envelhecimento deve ser compreendido como resultado de um longo processo, o qual 

se inicia na gestação do feto e assume forma presente com o nascimento do bebê. Nesse sentido, 

o tratamento que cada sociedade ou época histórica oferece, por exemplo, às suas crianças, 

torna-se decisivo para o desenvolvimento da biografia de cada pessoa, persistindo influências 

na formação do caráter até em sua fase madura, isto é, em sua velhice.  

 

 

3.1 VISÃO CULTURAL DA VELHICE 
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 O envelhecimento é um processo rodeado de muitas concepções falsas, temores, 

crenças e mitos. A imagem que se tem da velhice mediante diversas fontes históricas, varia de 

cultura em cultura, de tempo em tempo e de lugar em lugar. Esta imagem reafirma que não 

existe uma concepção única ou definitiva da velhice, mas sim concepções incertas, opostas e 

variadas através da história. 

A velhice sempre tem acompanhado a humanidade como uma etapa inevitável de 

decadência, declinação e antecessora da morte. A palavra velhice é carregada de significados 

como inquietude, fragilidade, angústia. 

A visão que a sociedade tem das pessoas velhas remonta aos tempos dos babilônios, 

hebreus e da Grécia Antiga. Ao longo da história há grande importância dada para problemas 

básicos inerentes à velhice, vantagens e inconvenientes da mesma e como fazer para impedir o 

processo de envelhecimento.  

Segundo Cotrim (2006), para os babilônios, a imortalidade e formas de como conservar 

a juventude estiveram muito presentes. A Grécia Clássica relegava os velhos a um lugar 

subalterno e a beleza, a força e a juventude eram enaltecidas como se evidenciava para 

alguns filósofos gregos. Porém, o filósofo grego Platão trouxe uma nova visão, em que a velhice 

conduziria a uma melhor harmonia, prudência, sensatez, astúcia e juízo. Na sociedade romana 

os anciões tinham uma posição privilegiada. O direito romano concedia a autoridade aos 

anciões, a República Romana também conferia cargos importantes no senado aos anciões.  

A imagem negativa da velhice foi também combatida pelo romano Sêneca, mas foi em 

Cícero, com sua obra "Saber Envelhecer” em que a velhice encontrou seu maior defensor. O 

filósofo romano fez análise histórica da política universal e mostrou os sábios homens velhos 

atuantes na política e seus feitos. Cícero defendeu que a idade não é um fator impeditivo para 

continuar construindo, mas sim um facilitador. 

A velhice afasta da vida ativa e subtrai dos assuntos públicos? De quais? Daqueles 

que sozinho, um homem jovem e vigoroso pode enfrentar? Não há assuntos públicos 

que, sem força física, os velhos podem perfeitamente conduzir graças à sua 

inteligência? [...] Os que negam a velhice à capacidade de tomar parte dos assuntos 

públicos não provam nada. [...] Não são nem a força nem a agilidade física, nem a 

rapidez que autorizam as grandes façanhas; são outras qualidades como a sabedoria, 

a clarividência, o discernimento. Qualidade das quais a velhice não só não está 

privada, mas ao contrário, pode muito especialmente se valer. (CÍCERO, 1999, p.19) 

Segundo Cotrim (2006), após a queda do Império Romano os anciões também foram 

perdendo seu lugar de destaque na sociedade e se tornaram vítimas da superioridade juvenil. 

No sistema de estratificação por idade de cada sociedade estava claro o fato de que a idade era 

um determinante básico do que os indivíduos podiam e deviam fazer. Em termos gerais, a época 
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do Cristianismo expôs uma visão negativa da velhice, deixando de interessar aos escritores 

cristãos que associavam a velhice com decrepitude, feiura e pecado. 

O mesmo autor aponta o século VI como identificador da velhice com a cessação da 

atividade, iniciando ali a concepção moderna de isolamento dos velhos em retiros. O homem 

medieval temia e buscava os meios de escapar da velhice, seja por meio da fantasia, seja por 

meio da ciência. Foi neste século onde ocorreu a perseguição e execução de milhares de 

mulheres anciãs, conhecida como a caça às bruxas. A Idade Média se caracterizou também pela 

época dos mais fortes e dos poderios militares, considerada por muitos como a Idade das Trevas, 

o que colocava os anciões como submetidos aos mais fortes e formavam parte da população 

escrava e servil (COTRIM 2006). 

Já o século XVI se caracterizou por uma violência e um ataque contra a velhice, como 

consequência da adoração e culto da beleza e juventude. Willian Shakespeare personificou 

vários aspectos da velhice, como em “Rei Lear” e Erasmo de Roterdã, em sua obra “Elogio da 

Loucura”, que concebia a velhice como uma carga e a morte como necessária, apontava a 

loucura como o único remédio contra a velhice (KOYRÉ, 1979).  

Segundo o mesmo autor, o século XVII marcou o advento da nova classe comerciante 

emergente, a burguesia, saída dos burgos formados por antigos servos nos arrabaldes das 

cidades. A partir de então, o indivíduo se destaca não mais pela família ou linhagem, mas pelo 

seu esforço e capacidade de trabalho. A religião, suporte do saber na Idade Média, sofre abalos 

com o questionamento da autoridade papal e o advento do protestantismo. Ao critério da fé e 

da revelação, o indivíduo moderno opõe o poder exclusivo da razão de discernir, distinguir e 

comparar. Assim, o pensamento científico introduziu novas formas de pensar que enfatizavam 

a observação, experimentação e verificação, podendo-se então, descobrir as causas da velhice 

mediante um estudo sintomático. Contudo, ainda prevalecia a ambivalência em relação à 

velhice. 

Durante os séculos XVII e XVIII foram feitos muitos avanços no campo da fisiologia, 

anatomia, patologia. As transformações que ocorreram na Europa nos séculos XVIII e XIX 

refletiram em uma mudança na população anciã. O número de pessoas em idade avançada 

aumentou e os avanços da ciência permitiram descartar vários mitos acerca da velhice. Contudo, 

a situação dos velhos não melhorou. O surgimento da Revolução Industrial e do urbanismo 

foram derradeiros para os anciões que, sem poder trabalhar, foram reduzidos à miséria 

(MACHADO, 2008).  

No final do século XIX os avanços da medicina propiciaram a divisão de velhice e 

enfermidade e no século XX surgem a gerontologia e a geriatria como disciplinas 



37 

 

formais. Entretanto, os mitos que permanecem a respeito da velhice prejudicam o bom 

envelhecimento e dificultam uma inserção dos velhos na sociedade. O que se percebe são ciclos 

que ocorrem ao longo da história. Períodos em que as pessoas idosas são valorizadas, seguidos 

por crises entre jovens e velhos e posterior desvalorização do ancião. 

Hoje, para uma parcela economicamente ativa da população idosa, existe um 

movimento de valorização, pois esta população está impulsionando mercados como o de 

turismo, gêneros alimentícios e serviços para a terceira idade. Os meios de comunicação, da 

forma como atualmente se encontram inseridos em nossa vida, também têm um papel 

importante na construção desta terceira idade. A televisão e o cinema, particularmente, possuem 

um grande potencial para influenciar nos conceitos acerca da velhice, constituindo de certa 

forma, um espelho da sociedade, o que contribui para estabelecer ou validar modelos de 

comportamento. Desta forma, a década de 90 proporcionou mudanças na visão negativa da 

velhice. O surgimento de idosos como mercado consumidor também contribuiu para alterar este 

quadro, afetando a autoestima das pessoas idosas e criando uma nova constituição da velhice.  

Para se falar dos aspectos culturais da velhice torna-se relevante trazer para esta 

discussão Concone (2007) e a reflexão de uma antropóloga que envelhece, em que a autora traz 

histórias de sujeitos que só percebem suas velhices por meio dos outros, como por exemplo, 

quando pessoas mais jovens cedem o lugar para se sentar em um ônibus, ou quando um braço 

desconhecido nos apoia na escada. E aponta algumas percepções sobre a palavra idoso: “curiosa 

palavra. O que acumulou idade [...] e assim não nos reconhecemos velhos: velho é o outro” 

(2007, p.23). 

Muitos atribuem à velhice a ausência de saúde, ao desgaste do corpo, ao final da vida e 

assim, ao se defrontar com esse paradigma, não se sentem velhos, não se reconhecem velhos, 

sendo velho o outro e não o seu corpo. Quando a pessoa que envelhece diz: “esse não sou eu”, 

diz que o rosto em que poderia se reconhecer tranquilamente não é aquele, é preciso esclarecer 

que a falta de reconhecimento não se refere ao sujeito como tal, pois tanto o adolescente quanto 

o idoso sabem que aquela imagem lhes pertence, mas experimentam ante ela uma estranheza, 

um susto. Este momento de estranheza ante a própria imagem, pode ser atribuído ao fenômeno 

que anuncia a proximidade da velhice ao valor social que cada cultura outorga a esta fase da 

vida (CONCONE, 2007).  

Ainda segundo a autora, não se pode ignorar que a velhice é como uma construção 

sociocultural, ou seja, a velhice reporta dados da realidade de qualquer sociedade humana, 

sujeita aos aspectos, como a atribuição de nome, classificação e significação. Como também 

não se pode deixar de referir sobre os aspectos biológicos do envelhecimento que traduzem, de 
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forma geral, as perdas fisiológicas. Pode-se dizer que a noção de envelhecimento também goza 

de uma natureza dupla: biológica e sociocultural, havendo uma dicotomia entre essas duas 

dimensões. Essa afirmativa é muito bem vista ao direcionarmos para o contexto histórico e 

cultural, e relembrar como as sociedades orientais relacionam a velhice com a sabedoria, como 

um acúmulo de energia vital que se traduzem em vivências e experiências de vida, atribuindo 

aos velhos um grande valor.  

O mesmo pode ser observado nas crenças religiosas, como nas afro-brasileiras onde 

existe o reconhecimento do papel da ancestralidade e o peso positivo da senioridade. “Nos 

núcleos religiosos em que a iniciação é um fator fundamental para o crescimento pessoal e a 

construção de saber, a idade é fator de respeito social e religioso” (CONCONE, 2007, p. 16). A 

mesma autora cita como exemplo, a Igreja Católica, que carrega em sua hierarquização a 

responsabilidade dos cargos mais altos serem atribuídos, de modo geral, aos mais velhos. 

Porém, aponta para a dualidade da representatividade do ser idoso, em que de um lado se 

encontram presentes as representações que o valorizam, como o respeito, a sabedoria; de outro 

lado, as que o desvalorizam, como a decadência e a inutilidade. As primeiras demonstram uma 

visão tradicional e formalizada, e traduzem formas respeitosas, de valor. As segundas, apontam 

para novas concepções que trazem embutida uma ideologia do novo e da modernidade 

(CONCONE, 2007).  

A construção de uma identidade social contrastiva, em que o novo é o valor e a medida, 

é sem dúvida responsável pela dificuldade de encontrar formas alternativas de construção 

cultural da identidade do idoso (MERCADANTE, 2003). 

O prolongamento da vida é uma aspiração de qualquer sociedade, mas só pode ser 

considerado como uma real conquista na medida em que se agrega qualidade aos anos 

adicionais de vida. O que implica na promoção de políticas destinadas aos idosos que levem 

em conta fatores importantes, como a capacidade funcional, a necessidade de autonomia, de 

participação, de cuidado, de auto satisfação. Além de possibilitar a abertura de campo para a 

possibilidade de atuação em variados contextos sociais e de elaboração de novos significados 

para a vida na idade avançada.  

Falando um pouco sobre o aumento da expectativa de vida, são duas as principais 

explicações para a transição de altos e baixos níveis de mortalidade: uma que realça a melhoria 

do padrão de vida da população em decorrência do desenvolvimento das forças produtivas e 

outra que enfatiza as contribuições da inovação médica, dos programas de saúde pública, do 

acesso ao saneamento básico e da melhoria da higiene pessoal. Com certeza as duas abordagens 

juntas ajudam a explicar a ausência de crises de mortalidade e o favorecimento da longevidade. 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como idosa a pessoa com mais de 65 

anos nos países desenvolvidos e a partir dos 60 anos nos países subdesenvolvidos. No Brasil é 

considerada idosa a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos (SOUZA e SENA, 2012). 

De acordo com as regras de classificação dos ciclos da vida que vigoram em nossa 

sociedade, relativamente há pouco tempo nosso país entrou na rota do envelhecimento 

populacional. A esperança de vida ao nascer no Brasil estava em torno de 30 anos em 1900, 

ultrapassou os 50 anos em 1950 e chegou a 73 anos em 2000, sendo que as projeções mais 

conservadoras indicam que, em 2020, isto é, daqui a seis anos, o Brasil será o sexto país do 

mundo em número de idosos, com um contingente superior a 30 milhões de pessoas (VERAS, 

2009). 

A velocidade do processo de transição demográfica e epidemiológica vivido pelo país 

nas últimas décadas traz uma série de questões cruciais para o sistema de saúde, com 

repercussões para a sociedade como um todo, especialmente num contexto de acentuada 

desigualdade social, pobreza e fragilidade das instituições. O cenário se torna mais complexo 

quando se observa que, simultaneamente à carência geral de recursos, há dois segmentos 

etários, idosos e jovens, demandando programas específicos e recursos públicos, bem como 

habilidade, criatividade gerencial e capacidade de inovação para administrar a escassez por 

parte dos gestores.  

O Brasil hoje é um "jovem país de cabelos brancos" (VERAS, 2009, p.2). A cada ano, 

650 mil novos idosos são incorporados à população brasileira, a maior parte com doenças 

crônicas e alguns com limitações funcionais. Em menos de 40 anos, o Brasil passou de um 

cenário de mortalidade próprio de uma população jovem para um quadro de enfermidades 

complexas e onerosas, típica dos países longevos, caracterizado por doenças crônicas e 

múltiplas que perduram por anos, com exigência de cuidados constantes, medicação contínua 

e exames periódicos (VERAS, 2009). 

Ainda de acordo com Veras (2009), a esperança de vida deve continuar crescendo, mas 

em ritmo mais lento e jamais vai dobrar novamente. “Nesse trajeto que acolhe os caminhantes 

grisalhos e sulcados pela vida, o trânsito vai aos poucos ficando congestionado, a ponto de já 

serem mais de 31 mil os brasileiros remanescentes do século XIX” (2009).  

Talvez seja pertinente questionar sobre o que significa uma vida humana boa e feliz? E 

quais são os principais meios para alcançá-la? Quais são os “cuidados” a serem dispensados ao 

longo das diferentes etapas da vida humana para se alcançar uma velhice digna de ser vivida? 

Por fim, a pergunta mais importante: o que significa uma vida digna na velhice?   
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Não se deve desconsiderar, sob hipótese alguma, a parcela de responsabilidade que as 

instituições, o Estado e a própria sociedade devem desempenhar no sentido de assegurar 

condições indispensáveis, tanto materiais como culturais, à uma vida digna e saudável de todos 

os seus integrantes. No entanto, não existem instituições, Estado, nem sociedade sem 

indivíduos, os quais, dentro da esfera de ação que lhes compete, devem assumir também suas 

próprias responsabilidades, e assim estarem preparados para envelhecer. A consciência do 

indivíduo em relação ao seu processo de envelhecimento é a chave que o mobilizará a construir 

um estilo de vida, levando em consideração a construção do seu futuro como velho. 

Somente a partir da mudança conceitual e cultural sobre o que é a velhice, somente 

quando o ser humano se der conta que precisa construir seu caminho de vida tendo em vista a 

longevidade, será possível ter uma velhice digna. Ninguém dorme jovem e acorda velho, é 

necessário construir laços afetivos-relacionais que harmonizem a vida humana, como o amor 

próprio e por aqueles que nos cercam, preocuparmos com aspectos preventivos que possam 

minimizar as perdas biológicas frente ao envelhecimento (ROCHA, 2011), preservarmos 

nossas relações sociais e pensarmos nos aspectos financeiros.  

Logicamente, não se pode falar em realizações e construções se tornem possíveis sem 

utilizar a estrutura da personalidade, que permite ao sujeito ter noção de que ele deve cuidar de 

si próprio ao longo da vida, caso contrário, serão criadas condições menos propícias para que 

ele se aceite como idoso. Guita Debert, em seu livro A reinvenção da velhice, aponta questões 

que promove a reflexão sobre a possibilidade de criar projetos que possam dar outros 

significados à velhice. 

A tendência contemporânea é rever os estereótipos associados ao envelhecimento. A 

ideia de perdas tem sido substituída pela consideração de que estágios mais avançados 

da vida são momentos propícios para novas conquistas, guiadas pela busca do prazer 

e da satisfação pessoal. As experiências vividas e os saberes acumulados são ganhos 

que oferecem oportunidades de realizar projetos abandonados em outras etapas e 

estabelecer relações mais profícuas com o mundo dos mais jovens e mais velhos. 

(DEBERT, 1999, p.14) 

 

Desta forma, torna-se possível criar um movimento que positive o envelhecimento 

como um tempo produtivo específico da vida, emocional, intelectual e social, superando assim 

os estigmas da discriminação internalizada que frequentemente leva os idosos a uma atitude de 

negação, buscando parecerem mais jovens para serem aceitos e acolhidos, obscurecendo suas 

características, seus atributos e sua identidade.  

A positivação da identidade do idoso significa, por um lado, reconhecer o que há de 

importante e específico nessa etapa da vida para desfrutá-lo; por outro, compreender, do ponto 

de vista desse grupo social, os sofrimentos, as doenças e as limitações com toda a carga pessoal 
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e familiar que tais situações acarretam, embora nunca tratando tais acontecimentos dolorosos e 

tristes como sinônimos de velhice. Nas palavras de Foucault compreendemos a importância da 

mudança cultural e conceitual sobre a velhice. 

Compreende-se que é a velhice que constituirá o momento positivo, o momento de 

completude, o cume desta longa prática que acompanhou o indivíduo, ou a qual ele 

teve que se submeter durante toda sua vida [...] Nesta história e nesta forma da prática 

de si, o idoso tem uma definição: aquele que pode enfim ter prazer consigo, satisfazer-

se consigo, depositar em si toda alegria e satisfação, sem esperar qualquer prazer, 

qualquer alegria, qualquer satisfação em mais nada, nem nos prazeres físicos de que 

não é mais capaz, nem nos prazeres da ambição os quais renunciou. O idoso é 

portanto, aquele que se apraz consigo, e a velhice quando bem preparada por uma 

longa prática de si, é o ponto em que o eu, como diz Sêneca, finalmente atingiu a si 

mesmo, reencontrou-se, em que se tem para consigo uma relação acabada e completa 

de domínio e satisfação ao mesmo tempo. (FOUCAULT, 1982, p. 136) 

Somente por meio do cuidado de si durante toda a existência se poderá buscar novos 

rumos para a velhice, em sua forma singular, velhice esta que foi pensada e planejada, em que 

se verifica o envelhecimento como um processo contínuo de vida. 
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Figura 7– A cozinha. Fonte: www.vozdamianense.blogspot.com.br 

 

 

 

4 PERCORRENDO O CAMINHO 

 

 

Este estudo tem natureza qualitativa, o que possibilita a aplicação de técnicas que 

coadjuvam a descoberta de fenômenos latentes, como a observação participante, relatos de vida, 

dentre outras técnicas, contribuindo assim na obtenção de um volume qualitativo de dados 

originais e relevantes, não filtrados por conceitos operacionais, nem por índices quantitativos. 

Buscou-se conhecer a história de pessoas que envelheceram dentro de uma colônia de 

hanseníase, por meio da técnica de história de vida, que de acordo com Minayo (1993), 

apresenta a forma como uma pessoa, um grupo, uma organização define e interpreta suas 

experiências. Essa metodologia possibilita o registro da vivência, das emoções e as memórias 
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pessoais dos membros desta comunidade, e associada à análise de conteúdo, permite descrever 

objetiva e sistematicamente o conteúdo manifesto da comunicação entre participantes e 

pesquisador. 

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

de hanseníase, com vistas a favorecer reflexões acerca da cidadania negada ou inversa para a 

família, a sociedade, e, sobretudo, aos profissionais de saúde, a fim de que estes percebam o 

doente não como um ser temido ou como um ser meramente portador de necessidades médicas, 

mas como um ser dotado de necessidades biopsicossociais e espirituais, cujos sentimentos, 

valores e direitos humanos devem ser respeitados. Tendo contraído hanseníase, essas pessoas 

foram recolhidas a instituições na juventude e, na condição de residentes, ali envelheceram, 

gerando uma situação muito diferente daquela de pessoas que só em idades mais avançadas são 

institucionalizadas, por motivos sociais ou de saúde, como pobreza, fragilidade, incapacidade, 

dependência ou abandono (CASTRO; WATANABE, 2009).   

Assim, essas pessoas aqui relatadas foram internadas em razão de sua doença, pois se 

imaginava que os segregando da sociedade, a hanseníase seria contida.  

A fim de facilitar a compreensão da temática abordada, este trabalho foi estruturado nos 

seguintes termos: inicialmente foi realizado levantamento literário acerca dos aspectos 

históricos e sociais da hanseníase e significado sociocultural e biológico do envelhecimento; a 

seguir relatou-se o caminho metodológico utilizado, enfatizando o tipo de estudo, os 

fundamentos temáticos, teóricos e operacionais, a delimitação do local de desenvolvimento da 

pesquisa, as escolha dos sujeitos participantes; os instrumentos e os procedimentos usados para 

apreensão das histórias de vida; as análises das narrativas; apresentação dos resultados obtidos, 

suportados por argumentação teórica dos autores pesquisados. E, finalmente, as considerações 

finais, em que foi apresentado o alcance dos objetivos esperados e as sugestões para a 

problemática. 

 

 

4.1 MAPEANDO O CAMPO 

 

 

Este estudo foi desenvolvido na Casa de Saúde Padre Damião, unidade de saúde da 

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), situada a 10 km da cidade de Ubá, 

Minas Gerais. A Casa de Saúde Padre Damião, situada na Rodovia Ubá - Juiz de Fora Km 06, 
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no município de Ubá, a 300 km de Belo Horizonte, foi inaugurada em 15 de dezembro de 1945, 

como local destinado ao tratamento de doentes de hanseníase. Seu nome faz referência ao padre 

belga, Joseph de Veuster5, Padre Damião, que dedicou sua vida ao tratamento de doentes com 

hanseníase.  

Quando inaugurada, a Casa de Saúde tinha a missão de prestar assistência aos 

hansenianos em regime de segregação social, de acordo com as diretrizes da época, sendo 

denominada Sanatório Padre Damião. Era vinculada a Fundação Estadual de Assistência 

Leprocomanial - FEAL e passou para a Fundação Hospitalar de Estado de Minas Gerais 

(FHEMIG) no ano de 1977.  

A FHEMIG6 foi criada em 1977 pela fusão de três fundações: a Fundação Estadual de 

Assistência Leprocomial (FEAL), com o objetivo de atendimento aos portadores de hanseníase; 

a Fundação Estadual de Assistência Médica de Urgência (FEAMUP), com o objetivo de 

atendimento a urgências e emergências; e a Fundação Estadual de Assistência Psiquiátrica 

(FEAP), de atendimento psiquiátrico. Está vinculada administrativamente à Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais e é prestadora de serviços de complexidade secundária e 

terciária exclusivamente para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Esses sujeitos eram caçados pela Guarda Sanitária e vieram de partes do Estado de 

Minas Gerais, como também de lugares mais longínquos. Foram arrancados de suas cidades, 

de seus lares, que muitas vezes eram queimados para que não pudessem mais voltar. Pais de 

família foram pegos a laço no trabalho como se fossem criminosos; mães chorando tiveram que 

abandonar seus filhos, ainda lactentes; crianças assustadas choraram o colo perdido. Colocados 

em vagões de trem especiais marcados com o nome de moléstia contagiosa, ou então, 

amarrados na boleia de caminhões vieram sem rumo, para o fim do mundo, tratar de algo temido 

por Deus e por todos. “Era a tragédia humana patrocinada por governantes e pela medicina da 

                                                           

5Joseph de Veuster nasceu na Bélgica em 1840 e morreu em 1889, vítima da hanseníase. Viveu por muitos anos 

na Ilha de Molokai, no Havaí (EUA), onde foi batizado como Padre Damião. Por ter doado sua vida em prol dos 

cuidados aos enfermos da “doença maldita”, foi beatificado em 1995 pelo Papa João II e canonizado em 2009, 

quando passou a ser chamado de São Damião de Molokai. 

 

6  A FHEMIG é uma das maiores gestoras de hospitais públicos do país e tem atuação em seis complexos 

assistenciais: urgências e emergências, especialidades, saúde mental, hospitais gerais, MG Transplantes e 

reabilitação e cuidado do idoso, complexo este onde se insere a Casa de Saúde Padre Damião. A Rede FHEMIG 

compõe-se de vinte unidades assistenciais, sendo sete localizadas no interior do Estado de Minas Gerais e treze 

unidades na região metropolitana de Belo Horizonte. 
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época, receitando doses de medo, violência e separação”7. Com o internamento obrigatório 

forçando a desagregação, as pessoas perderam a identidade familiar, as referências de origem e 

passaram a depender de migalhas governamentais ou da caridade pública. 

No ano de 1955, a Colônia Padre Damião passa a ser denominada Sanatório Padre 

Damião, sendo a nomeação atual Casa de Saúde Padre Damião, a partir do ano de 2007. 

Atualmente denomina-se Colônia Padre Damião, o lugar que compreende a Casa de Saúde 

Padre Damião e os Povoados São Domingos e Boa Vista, estes localizados no entorno da 

instituição, que foram fundados para impedir a separação dos filhos daqueles que anteriormente 

foram levados para o hospital-colônia, que após se tratarem, constituíram novos laços 

familiares. Entretanto, apenas a Casa de Saúde Padre Damião (CSPD) é parte integrante da 

Fundação Hospitalar de Minas Gerais, mantida por ela, sendo os povoados, mesmo mantendo 

proximidade física e histórica, unidades independentes. 

Classificada como Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Idoso, a CSPD tem uma 

área de aproximadamente 42 hectares e compõe-se de um hospital geral, unidades de 

atendimento especializado nas áreas de medicina, psicologia, enfermagem, fisioterapia, 

odontologia, farmácia e bioquímica, assistência social e terapia ocupacional. Possui vários 

pavilhões8 de moradia e pavilhões diversos (setores administrativos, manutenção e transporte), 

além de casas que foram construídas no decorrer do tempo. Considerada referência no 

atendimento às pessoas com sequelas de hanseníase e prevenção de incapacidades físicas e 

motoras, além de oferecer assistência geriátrica e gerontológica aos idosos com 

comprometimento neurológico e doenças crônicas. 

Com a vinda de muitos doentes com hanseníase por internação compulsória, ocorreu 

desordenada ocupação do solo e posteriormente o aumento do seu território, o que levou à 

fundação de dois povoados distintos ao redor do sanatório.  Atualmente denominada de forma 

geral de Colônia, possui em média 4.000 habitantes, fruto da construção de novos laços, que 

constituíram novos lares e se encontraram em outro universo, e que hoje, muitos desses sujeitos 

se encontram velhos.   

A velhice, permeada pelo isolamento e perdas traduz experiências essencialmente 

pessoais, subjetivas, e não se enquadram em conceitos fixos e delimitados, pois esses sujeitos, 

                                                           

7 JAFRAN - http://vozdamianense.blogspot.com.br 

8 Os pavilhões de moradia são construções com vários quartos e banheiros coletivos, ocupados por uma ou mais 

famílias. Juntamente com os pavilhões outras moradias foram erguidas em terrenos da instituição, servindo de 

residências, criando um complexo de moradias diversas. 
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mesmo sendo ou não gestores de seu processo de vida, desejam se sentir pertencentes a um 

grupo e lugar com segurança e bem estar, independente de sua habilidade funcional para as 

atividades do dia-a-dia. 

Assim, buscou-se neste estudo ir além do discurso construído e aceito em volta da 

hanseníase, permitindo trazer vozes que demonstram subjetividade e retratam formas diferentes 

de viver o envelhecimento, o que contribui efetivamente para a ampliação de estudos na área 

da gerontologia. 

 

 

4.2 ENCONTRANDO OS SUJEITOS 

 

 

O universo do presente estudo está constituído por sete sujeitos, acometidos na 

juventude pela hanseníase, que foram isolados compulsoriamente na Colônia nos primórdios 

de sua criação e, ali, constituíram novas formas de viver e envelhecer. Optou-se por selecionar 

intencionalmente essas pessoas, por serem atualmente os mais antigos moradoras da colônia 

que ainda permanecem vivas, e que de certa forma, ainda participam do processo de 

reconstrução da cidadania dos que por ali passaram. 

  

 

4.3 APREENDENDO AS HISTÓRIAS DE VIDA 

 

 

Para a realização das entrevistas, resultado de um trabalho elaborado com morosidade e 

autorização do entrevistado, foi necessário primeiramente realizar uma pré-entrevista como fase 

de preparação do encontro, no qual se realizaria a gravação. Nesta etapa foi explicado aos 

colaboradores os objetivos do estudo, esclarecido sobre a relevância da participação para o 

desenvolvimento da pesquisa, informado da gravação de sua fala e da não utilização sem sua 

prévia autorização, como também o agendamento da data e o horário da mesma. 
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A segunda etapa, referiu-se à realização da entrevista propriamente dita, em que o 

entrevistador enfocou o nome do projeto, a identidade do entrevistado, o local, a data do 

encontro e a posterior história a ser contada. Inicialmente foi levantado os dados sócio 

demográficos, por meio de informações referentes à idade, sexo, estado civil, data de admissão, 

tempo de vida na colônia e ocupação. A seguir foi realizada entrevista semiestruturada, gravada 

individualmente no próprio local de residência dos participantes, de acordo com o horário de 

conveniência para os mesmos, composta por dez perguntas relacionadas com a forma em que 

foram transferidos para a colônia; percepções sobre a exclusão social; necessidades frente às 

sequelas da hanseníase; processo de socialização e construção familiar dentro da colônia, onde 

foram descritos os sentimentos dos indivíduos que envelheceram dentro de uma colônia de 

hanseníase. Esta etapa teve início no mês de janeiro e foi concluída em maio de 2014. 

Segundo Duarte (2005), a técnica da entrevista semiestruturada permite a análise crítica 

sobre o tema proposto, considerada um rico processo de aprendizagem, em que a experiência, 

a visão do mundo e perspicácia do entrevistador afloram conhecimentos e colocam-se à 

disposição das reflexões, conhecimento e percepções do entrevistado. Foi utilizado gravador de 

voz para que fosse mantida a fidedignidade e apreensão de todas as informações fornecidas 

pelos entrevistados. 

 

 

4.4 CONFERINDO AS NARRATIVAS 

 

 

Os dados obtidos por meio da escuta das histórias de vida, foram devidamente 

analisados e suportados por argumentação teórica dos autores pesquisados. Assim, ao 

transcrevê-los buscou-se a compreensão da construção de significados que os atores sociais 

exteriorizaram em seus discursos, tomando assim, a interpretação dos atores diante da realidade 

em que se inserem. 

 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 
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Este estudo foi realizado mediante autorização prévia da direção da Casa de Saúde Padre 

Damião e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Fundação Hospitalar do Estado de Minas 

Gerais – FHEMIG (Parecer Consubstanciado nº 491.933 de 12/12/2013), sendo respeitados 

todos os princípios éticos dispostos na Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, 

Ministério da Saúde, onde foi garantido aos sujeitos da pesquisa o consentimento livre e 

esclarecido de participação, sigilo das informações e privacidade. Espera-se que os resultados 

obtidos gerem em benefício para a comunidade, na medida em que apontam a criação de 

políticas públicas direcionadas aos sujeitos do estudo. 
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Figura 8 – O vagão dos leprosos. Fonte: www.vozdamianense.blogspot.com.br 

 

 

 

5 ANÁLISE DAS HISTÓRIAS DE VIDA 

 

 

Este capítulo encontra-se dividido em três momentos. O primeiro destina-se à 

identificação dos sujeitos participantes cujos dados encontram-se apresentados em quadros, a 

fim de proporcionar visão das características destes. Por meio das variáveis estudadas, como 

idade, sexo, naturalidade, estado civil, profissão e religião foi possível delinear o perfil 

sociodemográfico dos sujeitos participantes, possibilitando maior entendimento acerca das 

experiências de vida dos mesmos.   

O segundo momento trata da apresentação das histórias de vidas dos ex-pacientes de 

hanseníase que foram segregados na Colônia Padre Damião. Inicialmente, destacou-se em 

itálico o tom vital identificado em cada entrevista. A transcrição dos depoimentos se realizou 

após sucessivas e exaustivas leituras de modo a viabilizar a compreensão a respeito do que os 

participantes pretenderam transmitir.  
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O texto foi descrito na íntegra, preservando a originalidade das falas. No terceiro 

momento, após a leitura em profundidade que possibilitou maior reflexão sobre os temas que 

emergiram das narrativas de cada participante, foram apresentados os eixos temáticos com as 

respectivas falas que os caracterizam e, posteriormente, uma análise com embasamento teórico 

na literatura pertinente. 

Também utilizou-se o diário de campo para registrar a percepção da pesquisadora sobre 

cada entrevista realizada, em que se faz necessário ressaltar que em todas as entrevistas 

realizadas, a emoção se fez presente, a intensidade das histórias invadia os pensamentos de tal 

forma que causaram muitas vezes momentos de reflexão e perda de sono.  

Assim, a pesquisadora apresenta as histórias de vidas de sujeitos portadores de sequelas 

da hanseníase que foram segregados na Colônia Padre Damião.  

 

    

5.1 IDENTIFICANDO OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

   

Para conservar o anonimato de suas verdadeiras identidades e evitar qualquer 

constrangimento, os participantes foram identificados pelas iniciais de seus nomes. O quadro a 

seguir traz a caracterização dos mesmos de acordo com a idade, a naturalidade e tempo de vida 

na colônia.  

Participantes Idade Sexo Naturalidade Tempo na 

colônia 

JM 84 anos Masculino Manhumirim, 

MG. 

68 anos 

EMBM 77 anos Feminino Simonésia, MG. 58 anos 

FPL 84 anos Masculino Divinésia, MG. 66 anos 

AJR 84 anos Feminino Caratinga, MG. 67 anos 

CEG 87 anos Masculino Caratinga, MG. 57 anos 
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HOM 87 anos Feminino Raul Soares, MG. 66 anos 

JAS 70 anos Masculino Piedade do Rio 

Grande, MG. 

50 anos 

Quadro 1- Perfil dos participantes 

 

 

5.2 DANDO VEZ ÀS VOZES 

 

 

HISTÓRIA DE VIDA DE JM 

 

 

Natural de Manhumirim, MG, hoje com 84 anos, casado, chegou na colônia em 30 de 

junho 1946, com dezesseis anos, foi um dos primeiros a chegar. Viveu na colônia por 18 anos 

e no Povoado de São Domingos, há 49 anos.  

Vim pra colônia à força, com polícia, dentro de vagão de trem, sem nada, três dias, veio o 

encarregado para dar as coisas para nós, mas ele não deu nada! O vagão, eu chamava de 

segunda classe, vinha escrito homenageando nós: “CUIDADO, DOENÇA CONTAGIOSA”.  

Gente passava por muita humilhação. 

 

inha doença foi descoberta por meu 

pai. Fui entregue à Guarda para ser 

levado até a colônia. Casei em 1961, e vivi 

dentro da colônia até 1965, dezenove anos. 

Posteriormente, mudamos para o Povoado 

São Domingos, um dos bairros que cercam 

atualmente a Casa de Saúde Padre Damião, 

que inicialmente era uma fazenda com 

poucas casas. O motivo de minha saída de 

dentro da colônia, foi para impedir que 

meus filhos mais novos fossem retirados de 

nosso convívio e levados para o 

Educandário, local onde as crianças 

nascidas de pais doentes de hanseníase eram 

levadas e permaneciam até completarem 18 

anos. Nesta altura, já nós tínhamos perdido 

dois filhos ainda muito pequenos neste 

local. Muitos meninos morreram no 

Educandário, por isso, muita gente quis 

ficar no povoado, só que perdemos o direito 

M 
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às cotas de mantimentos que o Estado 

fornecia. A maioria das pessoas que moram 

aqui não são crônicos, mas deveriam ser 

porque eram doentes. 

Consegui devido meus estudos, 

ocupar uma posição diferenciada na 

colônia. Dr. Heitor Toledo, o médico 

leprologista, que transformou a colônia, 

melhorando a assistência aos doentes, como 

também as condições físicas locais, era 

chamado de “coração bom”, mas era muito 

bravo, rigoroso mesmo e a gente tinha 

rivalidade política. Eu sempre fui da 

política contrária. Simpatizava com UDN e 

não PSDB, partido político do Dr. Heitor 

Toledo e a gente já se conhecia antes 

mesmo fundação da colônia.  

Quando as pessoas chegavam na 

colônia, elas eram fichadas e passavam por 

uma avaliação clínica onde se despiam para 

a busca de manchas na pele, principalmente 

nas nádegas “onde a praga da doença dá 

muito sinal”, ou seja apresenta com 

frequência manchas, esbranquiçadas.   

Fui fichado em 04 de julho de 1946. 

Eu cheguei aqui morto de fome! Era meio 

dia. Já tinha dado o almoço e sobrado muita 

comida. Tinha muita fartura de comida, 

porque ninguém comia. Tinha muito alface, 

eu achei gostoso, comi muito, depois senti 

uma coisa arranhando, parecia areia, a 

alface tava toda suja de areia. Eu comi 

aquilo tudo, não faz mal pra galinha, pra 

bicho, pra também não faz mal! Mas a 

comida... era só pra mim mesmo. Morreu 

muita gente com fome aqui na colônia. E.... 

Eu fiquei devendo obrigação a um 

camarada do pavilhão de casado, o A7. Ele 

falou: “Oh rapaz, você não é doente, não é 

possível, quando eu vim pra colônia eu era 

assim como você, sobrancelha emendada, 

tudo perfeito, mas olha como eu tô! De tanto 

tomar remédio. Quanto mais remédio você 

toma, mais doente você fica. Eles querem 

ver você aleijado pra não sair da colônia”. 

Foi a maior verdade que já alguém me 

contou. Aqui fazia tudo, só não fazia o bem. 

Na época de sua chegada ainda não 

havia tratamento para a lepra, remédio de 

farmácia, não tinha não. Só se a gente 

encomendasse. Todo remédio que a gente 

tomava era fabricado aqui, na Farmácia 25 

de Abril. O tratamento para a lepra remédio 

chegou em outubro de 1957. Primeiramente 

veio a diazona e só depois veio a sulfona. 

Mas, para falar a verdade, A 

salvação da colônia não foi o Dr. Heitor, ele 

pelejou, mas não conseguiu não. Quem 

salvou a colônia foi aquele da UDN, o 

governador que ganhou, como é o nome 

dele mesmo? Eu votei nele e ganhou. O 

Pavilhão de visita Foi inaugurado com o 

nome da sua esposa, Berenice Catão de 

Magalhães Pinto, em homenagem ao 

Governador Magalhães Pinto. A gente 

trabalhava aqui e demorava um ano para 

receber, pois eles iam guardando o dinheiro 

e assim as pessoas vendiam o pagamento, e 
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quando chegava, ninguém recebia nada. Eu 

tirava por fora e não vendia meu 

pagamento. 

E as cartas? As cartas chegavam 

para os doentes. Mas para saírem da 

colônia, eram colocadas na estufa com 

pastilhas de formal e assim chegavam para 

as famílias sem condição de serem lidas. 

Para conseguir algum dinheiro muita gente 

tinha que “bater gato”, pedir esmola por 

carta. Tinha gente que roubava o dinheiro 

das cartas. Muitas cartas também não 

chegavam a sair da colônia. Eu era 

encarregado do correio e fazia de tudo. Já 

passei a noite de Natal entregando carta. 

Voltando a falar da alimentação, 

todos que contam a história reclamaram da 

alimentação, pois a gente servia de cobaia. 

A comida era muito ruim. A gente buscava 

a comida no refeitório, era servida no prato 

de alumínio, ou na caneca e vinha sempre 

fervendo e a gente não conseguia segurar e 

tinha que levar pra longe. Aí alguém 

inventou o cabo de madeira para não 

queimar, cobravam por ele. Aí melhorou. 

Mas, eles queriam mesmo era queimar 

nossos dedos e para cair as mãos. 

Como não se sabia tratar a doença, 

foi feita muita covardia, retiravam os 

                                                           

9  Teste de Mitsuda baseia-se na resposta 

imunológica do indivíduo por meio de reação frente 

à injeção do bacilo Mycobacterium leprae, por via 

intradérmica. Auxilia na classificação de algumas 

formas da doença (indeterminada e dimorfa). 

tubérculos dos doentes para fazer o 

Mitsuda9, se não adoecesse, ou melhor não 

reaparecesse tubérculos, a pessoa estava 

sadia. Faziam uma tal de infiltração nos 

tubérculos com óleo de chalmoogra 10 

(etilbenzil), que inflamava a orelha, dava 

mal cheiro. Não havia enfermeiros, só 

doentes que cuidavam outros doentes. Eu 

não tinha nojo, mas as pessoas nem comiam 

quando viam o sujeito com a orelha 

pingando.... Era muito triste. 

Conheci minha mulher muito tempo 

depois, mais ou menos uns 10 anos na 

colônia. No correio você conhece muita 

gente, mas naquele tempo era proibido 

namorar, tinha que pedir autorização ao Dr. 

para namorar, pois tinha que saber qual a 

forma da doença. Tinha a forma positiva, a 

virchowiana que dá tubérculos e a dimorfa, 

das pessoas de garra que é forma mais é 

perigosa, pois é sempre negativa, mas as 

pessoas estão sempre doentes, por isso que 

para namorar a gente tinha que ficar 

negativo. 

Quando fiquei negativo, fui morar 

em Visconde do rio Branco e fiquei dois 

anos fora da colônia, depois acabei 

voltando, nunca tive muitos sintomas da 

doença, mas sempre tive dormência, porque 

10  O Óleo de Chalmoogra foi utilizado até a década 

de 40 no tratamento da hanseníase. De origem hindu, 

representava a esperança para a cura da hanseníase. 
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dormência, dormência não sara nunca! 

Garra dos dedos também não. Todo mundo 

tem dormência. Depois de casado nunca 

mais pensei em viver fora da colônia. Eu 

tinha muito medo que descobrissem que a 

gente era doente. 

Eu cheguei a trabalhar como 

recrutador de doente, só que eu falava pros 

doentes a verdade, que na colônia tinha 

comida, mas era comida pra porco, não 

tinha tratamento, mas tinha boa cama, de 

mola. Assim, eu abria a porta da sala 

enquanto esperavam pelo trem, e falava 

para quem quisesse ir embora, era agora! 

Mas, hoje, pensando bem no que 

significa a colônia na minha vida, posso 

dizer que a colônia foi a pior coisa da minha 

vida. Mas mesmo assim, eu amo a colônia 

porque foi a minha segunda terra. Eu fui 

banido da minha terra, com polícia e por 

duas vezes me trouxeram à força. A gente 

tinha pavor da colônia. Mas eu não posso 

falar mal dela. Eu passei muita amargura na 

colônia por causa dos parentes que a gente 

era obrigada a deixar pra trás. Sofri muito 

por deixar minha mãe. A gente sofreu não 

por causa da colônia e sim, pelas pessoas 

que tomavam, conta de nós, eles também 

eram doentes e tinham medo que 

fugíssemos. Quando penso no que 

representa a hanseníase em minha vida, 

posso dizer que nesse Brasil inteiro nunca 

ninguém me chamou de leproso. Na minha 

terra já me chamaram de uma coisa que eu 

nem posso lembrar, um nome horroroso, 

uma coisa que eu nem sabia o que era, me 

chamaram de morfético! Hoje, a grande 

dificuldade das pessoas é entrar na colônia! 

Muita gente quer viver na colônia, mas 

precisa autorização do diretor. Mas também 

já não existe mais colônia! São todos sadios 

e veem em busca de vida boa, não pagam 

água, luz e se aproveitam da FHEMIG. Hoje 

tem muita droga, mal elemento, traficante, 

vejo tristeza. A pessoa não precisa mais de 

colônia, a doença é tratada no posto. 

Se eu não tivesse pegado a 

hanseníase, certamente minha vida teria 

sido diferente, mas sim, mas aqui também 

tinha coisa boa, tinha a banda da colônia, 

era bom. E não foi ruim de todo. Tô velho, 

mas não sinto nada, só tenho que tomar 

remédio para pressão. Estou bem. 
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HISTÓRIA DE VIDA DE EMBM 

 

 

Nascida em 1937, em Simonésia, Minas Gerais, chegou na colônia com 19 anos, em 03 

de novembro de 1956. Trabalhava como doméstica na pensão do pai e depois na casa de tios. 

Ficou doente da moléstia, apresentou sintomas da doença renal, mas posteriormente, foi 

diagnosticada com hanseníase. Chegou a pé, trazida pelo irmão, sem nada e ninguém. 

Senti muita tristeza, sozinha, não tinha ninguém. Fiquei um ano chorando. Depois, fiz duas 

amizades que me ajudaram a aguentar a vida na colônia, uma delas ainda preservada até hoje.  

 

heguei na colônia com 19 anos, em 03 

de novembro de 1956. Nasci em 

1937, trabalhava como doméstica na pensão 

do pai e depois na casa de tios. Fiquei 

doente com uma moléstia que ninguém 

descobria o que era, tive sintomas da doença 

renal, fiquei toda inchada e mais tempos 

depois, disseram que era lepra. Cheguei na 

colônia a pé, em companhia do meu irmão.  

Depois de 10 dias na colônia, meu 

pai veio me visitar e acabou por ultrapassar 

o parlatório para me abraçar. No parlatório, 

os visitantes ficavam longe das pessoas, não 

podia nem pegar nas mãos. Era muito ruim. 

Nunca me deixaram ir ver meus pais, 

somente com três anos após minha chegada 

é que fui liberada por duas semanas para 

rever a família. 

Quando conheci meu marido foi 

muito difícil para namorá-lo, porque ele já 

estava negativo e eu, ainda positiva, com a 

doença. Minha vida aqui foi muito difícil, 

muito sozinha, trabalhei 5 anos numa 

cozinha, sem ganhar nenhum tostão, apenas 

em troca de café, almoço e janta, porque não 

conseguia comer a comida do refeitório.  

Minha vida só melhorou mesmo 

depois que eu casei. Com um ano de 

tratamento me tornei negativa. Hoje, já há 

58 vivendo nas proximidades da colônia, 

posso dizer que teve o lado triste, mas 

também tem o lado bom, porque se não 

fosse a colônia, eu não teria conhecido meu 

marido.  

Graças à Deus, a doença não me 

prejudicou tanto como outras pessoas. O 

que mais afetou minha vida foi a perda das 

duas crianças no educandário. Foram 

retirados de mim assim que nasceram, um 

dia, quando fui visitar eles no Educandário, 

eles não estavam lá, haviam morrido de 

fome, porque as crianças mais velhas 

bebiam o leite das mais novas. Foi muito 

difícil pra mim. Hoje com a minha idade, 

tenho muita saúde, ajudo meus filhos, cuido 

C 
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de minha casa, meu jardim e do meu 

marido. 

Eu gostaria de dizer para as pessoas 

que vão ler este trabalho que em primeiro 

lugar a pessoa deve ter Deus em sua vida, 

porque sem ele eu não aguentaria tudo o que 

passei. Hoje tenho meus dois filhos, nora, 

genro e netos e sou feliz. 

 

 

 

A HISTÓRIA DE VIDA DE FPL 

 

 

O mais velho de 13 irmãos, veio para colônia em 05 de outubro de 1946. Hoje com 84 

anos, já há 66 anos na colônia. 

Nunca pensei em viver fora da colônia porque sempre tive preconceito de mim mesmo. 

 

inha 18 anos, morava em Divinésia, 

fui levado pelo pai para fazer os 

exames no posto na busca de sinais da lepra, 

nesta altura o médico do posto era Dr. 

Gastão Toledo. Ele disse ao meu pai que eu 

estava com lepra, não tinha sinais da lepra, 

apenas a pele muito avermelhada. E assim, 

meu pai me trouxe de trem para a colônia. 

Após três dias na colônia, resolvi fugir 

porque as pessoas e a comida eram muito 

ruins. Mas, o médico de Senador, me trouxe 

de volta. Assim fiquei por mais um mês na 

colônia e fugi novamente, desta vez fui 

trazido na padiola pela guarda (polícia). 

Neste resgate, houve até troca de tiros, sem 

querer um tiro chegou a acertar um dos 

meus irmãos. Ao retornar para a colônia, 

fiquei preso por 8 meses na cadeia da 

colônia. 

Depois que saí da cadeia, não tentei 

mais fugir, como eu era de família abastada, 

fui instalado após sair da cadeia, no 

pavilhão dos pensionistas. Meus pais me 

visitavam frequentemente e por fim, 

resolveram se mudar para Tocantins, para 

assim, ficarem mais próximos, após um 

tempo, outros irmãos também adoeceram e 

foram para outras colônias. 

Quando cheguei aqui, não tinha 

deformidades, e só tomava remédio para 

dores que eram muitas, nas pernas e nas 

juntas. Em 1952, iniciei o tratamento com 

Diamedim, e tempo depois comecei a ter 

deformidades. Doenças e reações ao 

T 
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tratamento foram muitas. Cheguei até a 

perder uma vista. 

Em 1955, fui transferido para a 

Colônia Santa Isabel para tratamento dos 

olhos, e após 8 meses, retornei para a 

Colônia Padre Damião. Em 1956, fui para o 

Rio de Janeiro para recuperar a visão, mas 

de nada adiantou.  

 Nunca quis me casar na colônia, 

ainda estou solteiro. Também nunca quis 

trabalhar porque eu não precisava de 

dinheiro - eu apenas tomava remédio. 

Quem melhorou a colônia foi o Dr. 

Heitor no ano de 1954, “veio como um 

santo”. Aqui tinha de tudo, festas, 

casamentos, mas também tinha tiro e morte.  

Em 1958, negativei. Vivi aqui uma 

vida comum, comendo e bebendo às custas 

do estado. Eu não quis ir embora por causa 

das deformidades. Hoje tenho certeza que a 

hanseníase não tem cura. 

A colônia me ajudou a ser uma 

pessoa mais humilde, aprendi muitas coisas 

boas, gosto de conversar, de ter 

conhecimento.  

Se não tivesse a doença, com certeza 

minha vida teria sido diferente, melhor.  

Ser velho com hanseníase é ser uma 

pessoa que não tem sentido nenhum da 

sociedade. Fica só aqui, na colônia e não 

conhece mais nada. Mesmo assim eu gosto 

da vida, sou feliz, mesmo com minhas 

deformidades. 

 

 

 

 

A HISTÓRIA DE VIDA DE AJR 

 

 

Atualmente com 84 anos, nascida em 04 de fevereiro de 1930, veio para colônia em 10 

de março de 1947, com 17 anos, natural de Bom Jesus do Galho - Caratinga, MG. 

 

Eu vim pra cá, sem nada, só com a roupa do corpo, cheguei de carro, o carro que trazia 

os doentes na época, sozinha. Senti muita solidão, não sabia de nada, foi muito triste. 

 

ivo na colônia há 67 anos, estive 

ausente durante uns anos, quando me 

casei fui viver nas proximidades de Muriaé 

com meu falecido esposo. A gente vivia na V 
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zona rural, altura em que engravidei e passei 

por um trabalho de parto muito complicado 

e poucos dias depois, meu filho veio a 

falecer. 

Para contar minha vida na colônia, 

preciso de respirar fundo. Ufh! Tenho que 

suspirar, né! Muito jovem, foi encaminhada 

por pessoas que pegavam os doentes na rua 

com “hansenia”, junto com minha mãe para 

fazer exame no posto. Não tinha lesões, 

apenas dormência nas mãos e nos meus pés 

entrava bicho-de-pé e eu não percebia, não 

sentia os bichos. Quando fiz o exame, 

falaram que eu estava doente, minha mãe e 

minha irmã estavam sadias. Quem me 

recebeu foi D Isabel. Eu era muito miúda, 

não tinha nem peito, porque a doença não 

deixa a gente se desenvolver, ela não 

acreditou que eu tinha 18 anos, como dizia 

minha mãe, e disse que eu iria ficar no 

pavilhão das crianças, pois assim iria 

aprender devagar as coisas. Aqui era tudo 

separado, tinha pavilhão dos pensionistas, 

das moças, dos homens.... E assim foi. 

Me mandaram trabalhar na cozinha, 

cozinhava pros diretores, fiscais. Modesta 

parte, eu me tornei uma ótima cozinheira, 

muito asseada. Naquele tempo eu era assim, 

como você, perfeita, não tinha garras. A 

doença, tem duas formas, uma que deixa 

você com as mãos em garra e a outra tem 

caroços no corpo, tubérculos. Eu demorei 

muito tempo para ficar deformada. Só tinha 

dormência. 

Me casei duas vezes, fiquei viúva do 

primeiro marido, mas Deus me deu um 

único filho que por sua vontade, não viveu. 

Depois que perdi meu filho, um dia meu 

primeiro marido encontrou com Dr. Heitor, 

um santo homem, jamais alguém foi como 

ele. Foi o Dr. Heitor quem melhorou isso 

tudo aqui. Então, ele mandou nós voltar pra 

colônia mas a gente tinha a carta que tava 

limpo, sem a doença, assim ficamos mais 

um tempo, mas depois voltamos para cá. 

Quando cheguei, compramos uma casa e 

fomos morar no cantinho do Céu, dois anos 

depois fiquei viúva e vim morar na cozinha. 

Tempos depois, conheci o João com quem 

eu vivo há 45 nos. 

Nunca senti revolta por ter a doença, 

a gente tem que se conformar com o que 

Deus nos dá. Não tenho preconceito, nunca 

tive, abraço todo mundo, não sinto nojo das 

pessoas. Enquanto estive doente, tive 

muitas reações. Mas com os remédios 

melhorei.  

Aqui não foi muito fácil, mas depois 

a gente acaba se adaptando. Fiz aqui muita 

amizade e reconstitui minha vida. 

Quando fiquei curada da 

“hansenia”, cheguei a pensar em viver fora 

da colônia, mas depois acabei desistindo. E 

aí pensei, pra quê? Aqui eu tenho tudo. A 

colônia não era como hoje, tinha muita 

dificuldade. Aqui não tinha sadio, como 

você, aqui hoje, na minha casa, hoje, isso é 
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muito bom! Não há o que reclamar da 

colônia, aqui a gente tem tudo! 

Sou feliz aqui, estou de idade, tenho 

quem faz minhas coisas em casa, tenho 

muitos amigos e família. Gosto da minha 

vida. Faço meus curativos e sou muito bem 

tratada pelos enfermeiros daqui. Penso que 

estar velha aqui, é uma benção de deus, 

porque se eu não tivesse vindo para colônia, 

nessa altura, eu já estaria morta. 

 

 

 

A HISTÓRIA DE VIDA DE CEG 

 

 

Nascido em 27/07/1927 anos, 87 anos, natural de Carangola, Minas Gerais, veio pra 

colônia com 30 anos, era lavrador e vive há 57 anos na colônia. 

 

Depois que minha mulher se foi, comecei a sentir muita dormência nas pernas e como 
já havia muitos parentes vivendo na colônia, fui pra lá também. 

 

empre trabalhei muito duro na lavoura, 

desde pequeno, neto de lavrador e 

sempre morrei na roça. Me casei pela 

primeira vez, nas proximidades de 

Caratinga-MG, na roça, ela muito moça, e 

eu rapaz, tive um filho deste casamento, 

mas depois a moça, quis ir embora, me 

largou, foi pro norte com outro homem e 

levou o menino. Quando nosso filho nasceu 

troquei dias de serviço de roça, na enxada, 

com o parteiro, para que ele fizesse o parto 

da minha mulher. E assim, nasceu meu 

filho, o Zequinha. 

Meu avô era doente e me lembro 

bem quando o Dr. Heitor esteve em nossa 

casa, meu avô já velho, descansava após um 

longo dia na lavoura, quando ele entrou em 

nossa casa e se dirigiu ao meu avô, pediu 

para examiná-lo e disse que ele tinha que vir 

para a colônia, que estava com a doença e 

não poderia ficar no meio de nós. Depois 

foi-se embora, dias depois, meu avô se 

enforcou. 

Depois que minha mulher se foi, 

comecei a sentir muita dormência nas 

pernas e como já havia muitos parentes 

vivendo na colônia, fui pra lá também.  

S 
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Minha adaptação foi fácil, porque já 

tinha conhecidos e familiares no local, foi 

em 1957. Nesta altura eu já tinha 30 anos. 

Então quando aqui cheguei comecei logo a 

trabalhar no refeitório, trabalhei servindo 

arroz pros outros. Lá no refeitório tinha um 

salão, tinha baile, o bar... tinha festa, 

orquestra boa... era bom!  Depois 

conheci minha segunda mulher, aqui 

mesmo. Ela era irmã da mulher do meu 

irmão. Quando eu cheguei já tinha muita 

cozinha11, eram todas feitas de sapé. Eu e 

minha mulher começamos a fazer dinheiro 

plantando arroz e depois, vendendo porco. 

A gente era doido por um pedaço de terra, 

mas não tinha. Aqui era só plantação de 

arroz, lindo...quando o vento batia, a gente 

via a plantação ao vento! 

Trabalhamos por muitos anos e 

depois, conseguimos comprar nossa 

cozinha, mais tarde comprei uma casa no 

sítio, e hoje, tenho duas casas no sítio, uma 

delas mora minha atual companheira e na 

outra, a família do meu filho, que veio pra 

cá, viver comigo quando descobri que ele 

estava sendo mal tratado pela mãe. Pedi 

então, que minha mãe ficasse com ele, e 

quando eu me tornei negativo, ele veio pra 

colônia. Tenho hoje quatro netos. 

Assim, fiz aqui minha vida, nunca 

pensei, mesmo depois de curado, morar na 

cidade por causa da doença. A gente é 

doente e precisa da colônia. Até pouco 

tempo eu ficava na minha casa, agora tô 

doente, com a diabetes, tive e erisipela e só 

vou pra casa no domingo e volto na 

segunda, para mim é melhor ficar aqui 

mesmo na colônia.  

A colônia pra mim é tudo. Se tenho 

alguma coisa na vida é depois que eu vim 

pra aqui. Trabalhei muito, muitos anos, 

tenho muitos amigos, todo mundo gosta de 

mim aqui. Construí minha vida. Se eu não 

tivesse tido a doença não teria vindo pra cá. 

Minha vida seria muito pior, eu não tinha 

nada! Eu já tinha morrido. Era muito pobre. 

Agora eu tô com essa idade, tenho 

minha vida, mas não posso mais trabalhar. 

A velhice é ruim só porque a gente não pode 

trabalhar, não aguenta mais, a gente não 

pode fazer nada! Mas eu tô aí né. Tenho 

meus problemas, mas tô bem! Aposentei, 

mas trabalhei muito pro Estado, eles 

podiam ter me fichado, eu tava melhor, mais 

bem aposentado. Mas, tá bom, né!  

 

 

                                                           

11  Cozinhas são pequenos cômodos 

oferecidos aos casais para que pudessem construir 

suas vidas, de forma independente dos pavilhões de 

moradias, inicialmente eram construídas de sapé e 

barro. Hoje são bem mais estruturadas. 
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A HISTÓRIA DE VIDA DE HOM 

 

 

Nascida em 27 de maio de 1928 em Santana do tabuleiro, zona rural de Raul Soares, 

Minas Gerais, hoje se encontra com 86 anos. Veio para colônia em 1948, quando tinha apenas 

19 anos, deixando pra trás dois filhos e o marido, que faleceu de tristeza. 

Deixei minha filha com 7 meses, que estava ainda mamando no peito, esperei na estação cinco 

dias o vagão do trem encher de doentes para ir embora para colônia. Meu peito na viagem se 

encheu de leite, tive muita febre, foi muito triste. Vim pior do que um ladrão. Nós passamos 

sede e fome no trem, ninguém dava nada pra gente, nem água...eu chorava tanto...! 

 

m moço foi a minha casa, deve ser 

denúncia, né! Ele descobriu que eu 

estava doente, minha avó morreu doente, 

entrevada na cama. Eu estava casada de 

pouco e tive que deixar minha filha de 7 

meses. Esperei cinco dias pra juntar gente 

doente e encher o vagão do trem. Eu não 

gosto de falar disso que me dá vontade de 

chorar...eu sofri demais! Eu só tinha umas 

manchinhas brancas. Eu fui presa igual um 

criminoso e não tinha matado ninguém. 

Eu cheguei aqui tinha uns dois anos 

que a colônia tinha sido fundada, cheguei e 

fui fichada no posto, vista pelo médico e 

depois fui colocada no pavilhão A13. A 

Augusta já estava aqui quando eu cheguei. 

Depois a gente descobriu que era parente. 

Eu fiquei dentro da colônia tratando dois 

anos, depois eu casei de novo e tive três 

filhos, todos foram pro educandário. O 

Mário, quando foi pro educandário, ele era 

igual a um bichinho de tão magrinho, que 

dava pena de ver. Eu não gosto de lembrar 

que dá vontade de chorar. A gente é mãe, 

né. Hoje a colônia tá assim de gente. Isso 

me dá uma revolta! Tá cheio de sadio, forte, 

que come e bebe de graça e a gente aqui tem 

que pagar pra comer. A gente não deixa de 

ser crônica porque é doente, mas a gente não 

tem direito de mais nada, nem o leite, eu 

alimento muito pouco e não posso ficar sem 

meu leite.  

Eu aposentei pelo Estado. Mas, eu 

trabalhei muito. Na colônia, eu fazia de 

tudo, eu fazia parto eu fazia injeção em todo 

mundo, até sangue eu fazia. Ali tinha doente 

pra todo lado, gente perrengue mesmo, 

tinha a parteira, mas ela gostava de uma 

bebidinha, então Dr. Heitor, depois que ele 

veio para colônia, falava comigo para tomar 

conta das criancinhas. Nasceu muita criança 

comigo. Perdi muita noite de sono. O 

resultado agora tá aí, perdi minha perna de 

tanto andar porque a colônia não era 

U 
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limpinha como agora. A gente trabalhava 

muito, era tudo longe, e não tinha rua, era 

barro puro e a gente andava de chinelo de 

dedo, não tinha dinheiro para comprar nem 

um calçado. Naquela época não tinha 

dinheiro para nada, às vezes juntava oito 

meses até um ano para receber e depois 

vinha aquele merrequinha que não dava pra 

nada. Mas Deus é tão misericordioso que 

me deu a graça d’eu conseguir aposentar, 

não é muito, mas dá pra viver. 

Meu filho que eu criei lá fora foi que 

me ajudou a fazer essa casa, hoje os jovens 

não querem saber de trabalho, por isso, tão 

aí roubando. Meu filho trabalhou desde 14 

anos, não é de farra, me ajudou muito. Eu 

trabalhava dia e noite, 33 anos, ficava sem 

dormir, não sei como é que eu não morri de 

tanto trabalhar, mas foi para criar meus 

filhos. Como diz na Bíblia: “Trabalhai e 

comei com o suor do teu rosto” e assim foi. 

Dia e noite. Não morri por milagre de Deus. 

Quase morri, fui na beiradinha e depois, 

voltei de novo. Deste jeito que eu tô aqui, 

faço comida, só não faço faxina porque com 

uma perna só não dá. 

A vida da colônia, tenho sofrimento 

pelo que eu passei aqui e pelos meus filhos. 

Trabalhei tanto para não deixar faltar nada 

pros meus filhos. Cuidei de minha mãe, tava 

barriguda...Enfim, nada me barrou. Teve 

um dia que eu tava tão cansada, tinha 

trabalhado três dias e três noites sem 

dormir, fazendo partos, soros e sangue, aí 

quando fui descansar e dormir, me 

chamaram pra fazer outro parto, mas eu tava 

tão cansada eu achei que ia morrer. Pedi 

para dormir um pouquinho, aí ela falou que 

ia chamar o gerente. Aí levantei, passei água 

no rosto e fui. O menino só nasceu às sete 

horas da manhã. Não podia ter esperado? 

Na colônia, tinha a maternidade 

separada, tinha roupas direitinho, mas não 

tinha luva naquela época. Eu ajudava elas a 

parir os meninos, fazia tudo. Mas ganhava 

uma mixaria. Mas, nascia muito menino. Já 

fiz partos muito difíceis, já rodei muito 

menino. Já fiz muitos partos sentados, mas 

nunca nenhum morreu comigo porque eu 

tenho muita fé em Deus. 

Quando eu dava injeção, eu tinha 

aquele estojo de alumínio com seringas de 

vidro, ainda tenho até hoje. Lava bem 

lavadinho, fervia tudo, nunca fiz caroço no 

braço de ninguém que precisasse rasgar 

para tirar o pus. Eu mesma já ajudei a rasgar 

muitos braços para tirar o pus de injeção. Eu 

pegava duas caixas e ia marcando num 

caderninho as injeções. Numa caixa eu 

colocava numa cartelinha as injeções feitas 

no músculo -  a penicilina era muito usada 

aqui - na outra caixa, eu colocava as 

injeções feitas na veia. No final do mês, eu 

fazia relatório das injeções feitas. Era difícil 

eu não pegar uma veia, todo mundo queria 

tomar injeção comigo.  

A velhice para mim não é ruim não. 

Tô viva, ainda raciocínio bem, eles falam 
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que eu tô caducando, rh...rh...rh... Tô 

caducando nada! Eu não tô tomando nada, 

remédio nenhum, mas, preciso de consulta 

por que eu perdi muito peso, tô fraca. Eu só 

aborreço de não ter as duas pernas para 

fazer mais umas coisinhas pros outros. A 

única coisa que tenho pena é que não posso 

mais ir à Igreja por causa da perna.  

Antigamente, já pensei em ir morar 

fora da colônia, mas depois desisti, e resolvi 

ficar aqui perto da colônia mesmo. Eu nasci 

trabalhando, desde pequenina, minha mãe 

falava que cada um fazia o que podia.  

Meu pai pagava professora para 

ensinar a gente, na roça a gente morava uma 

mata fechada e naquele tempo já tinha 

homem que pegava menina no mato, isto já 

existia há muito tempo. O menino homem 

estudava mais do que a gente, mas o que eu 

estudei valeu para mim.  Se eu não tivesse 

vindo para colônia, não tivesse ficado 

doente, tivesse ficado na roça, eu teria feito 

outras coisas, foi o destino da gente. Meus 

irmãos ficaram bem, mas já morreram 

todos. Foi uma vida trabalhada e depois de 

muitos anos, meu trabalho foi reconhecido. 

A primeira que aposentou aqui, foi eu. E 

graças a Deus eu ainda tô aqui. 

 

 

A HISTÓRIA DE VIDA DE JAS 

 

 

JMS, 70 anos, natural de Piedade do Rio Grande, MG, casado, ex seminarista, veio pra 

Colônia em 1064, com 20 anos de idade, época em que estudava no seminário em Juiz de Fora. 

Viveu seis anos dentro da colônia, mas só conseguiu se adaptar ao tratamento após oito anos de 

tentativas, com o surgimento da clofazimina. Dedicou sua vida à docência e a luta contra o 

preconceito gerado às crianças, filhas dos doentes da colônia. Vive há 50 anos no Povoado Boa 

Vista em prol do resgate da memória de sujeitos de tiveram a hanseníase. 

 

Vim para a Colônia no dia da Queda da Bastilha, em 14 de julho, neste dia caiu 

a minha bastilha. Lutei por oito anos até conseguir não ter reações severas ao tratamento 

medicamentoso existente na época. E aproveito aqui este momento para renovar uma 

crítica que eu tenho aqui comigo: Ainda hoje não há um tratamento individual, 

diferenciado para a hanseníase, uma doença séria como essa, não pode ser tratada 

apenas com uma cartela de medicamentos. 
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 Primeira manifestação propriamente 

sentida da hanseníase foi em 1964, 

ano em que vim para Colônia (14 de julho 

de 1964), dia da Queda da Bastilha. Como 

eu estudava muito a Revolução Francesa, 

neste dia, caiu a minha bastilha. Depois de 

algum tempo doente, percebi que já tinha 

sintomas da doença há algum tempo atrás. 

Nesta época já não havia mais a 

obrigatoriedade da internação compulsória, 

mas devido eu estar na fase reacional aguda 

da doença, decidi vir tratar. Não tinha outra 

alternativa naquele momento. O médico 

dizia que a gente vinha só para tratar, passar 

um tempinho. Mas não era verdade, a gente 

vinha para ficar, por isso é que muita gente 

morreu, suicidou, por ter que vir pra cá. 

Hoje entendo como as coisas procederam 

naquela época.  

Quando cheguei aqui, eu senti um 

impacto muito grande na semana, mas não 

no dia, porque eu estava passando tanto mal, 

que não tive como sentir muito. Tinha 

muitas dores, febre e aversão à comida. Na 

verdade, quando a gente chegava aqui, 

passava por um pavilhão chamado Pavilhão  

do Porto, onde se fazia a triagem para saber 

onde você seria colocado. E então, foi muito 

ruim, porque haviam dentes mentais ali. 

Depois, fui acolhido por outros doentes. 

A alimentação era muito ruim, eu 

estava numa fase que rejeitava comida, não 

tinha apetite. Mas eu tive a oportunidade de 

pagar uma pensão particular para me 

alimentar. Mas eu via a comida dos outros e 

ficava muito chateado em ver a comida dos 

outros, era muito ruim mesmo, sem 

condições de higiene, apresentação, 

variedade, muito ruim. 

Uma lição que eu aprendi pra vida e 

tô sempre divulgando: “o dinheiro compra a 

comida, mas não compra o apetite”. 

Comecei a me tratar, naquela época 

era a sulfona, só que eu tinha resistência à 

sulfona. Embora haja a cura, com reservas, 

diga-se de passagem, eu aproveito aqui este 

momento para renovar uma crítica que eu 

tenho aqui comigo ao tratamento. Ainda 

hoje não há um tratamento individual, 

diferenciado, eu quase morria quando 

tomava apenas um comprimido, tinha 

reações seríssimas, enquanto pessoas 

tomavam e nada sentiam. Naquela noite, já 

não comia e não dormia. Eu não aguentava 

um comprimido e ainda não há, como 

existem os antibióticos. Ou você toma o 

medicamento e quase morre, ou então você 

não trata. 

A sociedade se acomodou, a ciência 

se acomodou, ainda não há tratamentos 

específicos. Apesar de ser uma doença 

ainda não combatida, não há investimentos 

na hanseníase. Não se fala mais em 

hanseníase, as pessoas acham que o 

problema está resolvido, o que dificulta a 

continuidade de estudos sobre a hanseníase, 

A 
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se não houver, não terá adiantado tanta 

progressão e uma paralização no sentido de 

não haver mais investimentos por parte do 

Estado. É uma doença que trata no posto de 

saúde, mas na verdade lá não há profissional 

que saiba tratar a hanseníase. Então eu vejo 

como uma propaganda enganosa. Não há 

opção de tratamento, é só aquilo, ou você 

engole a cartela ou não se trata. Quem dera 

que essa doença se curasse com uma cartela. 

Nesta trajetória da colônia, eu gosto 

de falar sempre da resistência de pessoas 

que desistiram do tratamento devido aos 

sintomas da reação e outros muitos 

morreram com o tratamento, com as crises 

reacionais. Eu passava três a quatro meses 

debilitado com o tratamento com a sulfona. 

Eu tomei muito remédio, vinham de 

famílias amigas. Dr. Heitor dizia, você 

precisa tomar, isso, vai ser bom, ai 

mandavam para cá, meus amigos do 

seminário. Eu tomei muita vitamina B, 

muita vitamina C, injeções caríssimas para 

minha recuperação. Então entre as crises 

reacionais, tomava muita vitamina.  

 Qual era o meu sonho? Meu sonho 

era poder tomar a sulfona para poder sarar, 

e aí você tomar aquele mesmo comprimido 

que te levou pra cama quatro meses... e aí, 

eu tomava e já no outro dia, voltava pra 

cama. Neste ponto eu falo com a mais 

absoluta convicção quando alguém não 

reconhece que ainda é preciso evoluir no 

tratamento da hanseníase. 

Depois que surgiu o Lamprim, as 

pessoas falavam que queimava a pele, 

escurecia, as pessoas falavam muito...mas, 

o Dr. Heitor falou se eu quisesse 

experimentar. Ele deixou um vidro com uns 

60 comprimidos para que eu 

experimentasse, e então fiz um pré-

tratamento antes de iniciar o tratamento, 

tomei muita vitamina, medicamentos para o 

fígado. Então tomei o primeiro 

comprimido, e na hora do jantar, tive fome 

e aí dormi...então minha vida mudou, 

tomava três vezes por semana, depois todos 

os dias e foi a tábua de salvação pra mim. O 

coquetel só chegou aqui em 1995. E assim 

fui melhorando...! Depois que eu não passei 

a ter mais crises reacionais, foi minha cura. 

Eu sei o que é ter febre com mais de 40 

graus e ver bicho na parede, delirar... 

Havia muita informação passada de 

forma experimental com relação aos 

medicamentos, uns receitavam para outros 

e já teve muita gente que se safou devido 

passar informações. Muitos gemiam de dor, 

e eu passava no silêncio da noite e dava aos 

que precisavam, pois, um melhoral, um 

comprimido pra dor, não fazia parte do 

tratamento. Levei uns oito anos para 

melhorar das reações, eu já não morava na 

Colônia. 

Com relação aos filhos e família das 

pessoas que vieram pra cá, muitos ficaram 

escondidos para que as famílias não 

soubessem que a pessoa se encontrava aqui. 
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Penso que muitas famílias pensaram terem 

sido abandonadas por seus chefes-de- 

família devido a doença.  

Eu comecei a trabalhar como 

professor desde 1965, nunca sofri o 

preconceito, muitos amigos do seminário 

vieram aqui me visitar, até o bispo esteve 

aqui na Colônia. Dr. Heitor falava que pra 

mim era ruim estar na colônia, mas que eu 

trouxe muita gente pra cá, o que foi muito 

bom para conseguir ajuda dos amigos. 

Eu conheci minha esposa aqui. 

Nestas voltas que essa vida dá, eu que 

pensava voltar para o seminário, acabei por 

casar aqui. Sempre gostei de mexer com 

associação estudantil, grêmios, festas e 

acabei me casando e a ter dois filhos. 

Assim, sempre tive muita estima das 

pessoas da comunidade, sofria muito com a 

discriminação das crianças daqui, que não 

podiam estudar fora. Tive a ajuda de muitos 

amigos, da escola, do poder judiciário que 

me ajudaram a representar as crianças para 

que elas pudessem estudar. Eu tinha na 

minha consciência uma frase do Padre 

Maurício que nunca esqueço. Seja útil onde 

quer que você estiver, do jeito que você 

estiver. O que foi a minha motivação.  

Fiquei na escola até me aposentar 

como diretor. A escola era muito precária, o 

governo nem reconhecia a existência da 

escola, aí eu volto para meus amigos padres 

que ajudaram a segurar a barra dessas 

crianças, pois a pobreza era extrema. 

Ninguém tinha benefício, era pobreza total. 

A gente não tinha como cobrar dos pais a 

compra de materiais para as crianças. E 

mesmo com toda essa dificuldade, eu 

conheci pais que deixavam de comer para 

comprar material da escola para os filhos. 

Que crianças eram essas da escola? 

Eram 32 pessoas, muitos vieram pra 

Colônia, havia um pavilhão para crianças. 

Essas crianças eram muito sacrificadas, mas 

o ganho delas é que não sofreram os danos 

daqueles que foram pro educandário. 

Chegamos a fazer um trabalho com os filhos 

que foram separados e entregues ao 

educandário, onde tentamos acabar ou 

amenizar um pouco essa revolta eterna dos 

filhos, que os pais também sofreram, 

sofreram por não poder ter nos braços seus 

filhos tirados. Estes pais não podem estar na 

vala comum daqueles que abandonam. 

Os povoados foram fundados por 

causa dos filhos, a ordem era: a mãe não 

pode ver, não pode tocar. Essa era a ordem 

da época, da ciência. Muitos saíram com 

ajuda de familiares, mas outros saíram na 

situação dramática da doença e se 

machucaram por ter que pegar na enxada e 

enfrentar a vida, as ulcerações aumentaram 

drasticamente, por que não tinham ajuda, 

moravam em casinhas construídas de sapé e 

não tinha como sobreviver, mas mesmo 

assim optaram por criar seus filhos. Quando 

se faz essa opção, deixa de ter a ajuda do 

governo. Havia limitação das pessoas, 
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mesmo as mais bondosas, pois não tinham 

muito para dividir. Era tudo muito difícil. 

As crianças eram atendidas no 

hospital, não havia ambulatórios, havia esta 

carência, mas havia certos cuidados, como 

fazia-se inspeção de cuidados higiênicos, 

inspeção e acompanhamento das manchas, 

cuidados com a nutrição, introdução de 

complexos vitamínicos e controle da 

doença.  

Havia um preconceito com essas 

crianças – crianças da colônia - Então eu 

propus um desafio na Escola de Tocantins, 

perguntei se eles tinham controle sobre as 

crianças da escola deles, uma vez que, nós 

sabemos se nossas crianças possuem 

manchas e o que essa mancha representa, 

mas eles não têm noção sobre o que as 

crianças deles possuem. Na realidade, esse 

desafio era para chamar atenção sobre o 

preconceito e quebrar um pouco a barreira 

colocada sob as nossas crianças. 

Com relação às pessoas após terem 

alta médica, não terem ido viverem longe da 

colônia, no princípio era devido ao 

preconceito, ao medo de adoecer longe. Não 

queriam arriscar uma experiência nova. 

Muitos nasceram aqui na colônia, por 

questão de manter as raízes ficaram por 

perto; outros, por não possuírem profissão 

não tinham forma de sobreviver lá fora; 

outros por questão de puro comodismo, ou 

seja, não aprenderam a viver sem a proteção 

da barra familiar; e outros, por terem sido 

separados de seus filhos, não tiveram 

condição psicológica de enfrentar a vida lá 

fora. Atualmente, se constituiu um núcleo 

de família muito grande aqui dentro da 

Colônia, de modo que para sair daqui só 

mesmo com uma oportunidade muito 

grande ou algo de muito impacto para ir 

viver fora. 

Na realidade, muitos ainda têm um 

certo receio de adoecerem, uma vez que a 

doença não se transmite pela genética e sim, 

pelo tempo de contato, não se pode dizer 

que não ficarão doentes, mas por outro lado, 

existem famílias enormes que apenas o pai 

adoeceu e mais ninguém, e isso ainda não 

ficou devidamente explicado. 

Com relação a envelhecer com as 

marcas da hanseníase, eu vejo de vários 

aspectos, como no meu caso, como eu não 

tenho um parâmetro sem a hanseníase, não 

posso saber como seria minha velhice sem 

ela, mas as limitações que a doença impõe, 

o medo, a precaução que a gente deve ter, 

os cuidados gerais, fazem diferença.  

Mas eu vejo assim, esse 

envelhecimento na hanseníase, onde as 

sequelas contribuem para uma velhice 

diferente, como as sequelas na visão, 

proveniente da hanseníase, com certeza 

tiveram uma vida diferente, quantos tiveram 

problemas renais seríssimos provenientes 

do tratamento da hanseníase.  

Eu acho que faz diferença sim, as 

pessoas ficam limitadas em seus 
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movimentos, ficam limitadas nas 

expectativas, em seus projetos porque ficam 

com medo de arriscar e isso interfere. Não 

sei até onde interfere, porque às vezes o 

medo, o cuidado pode até fazer a pessoa vier 

é muito relativo. 

Eu pessoalmente, como não tendo 

como comparar, como a hanseníase 

interferiu na minha velhice, para mim é uma 

situação bem normal. Vendo outras pessoas 

da minha idade que não tiveram a doença, 

não vejo muita diferença. 

Se eu não tivesse vindo para a Colônia, 

como eu estudava no seminário, tinha um 

projeto de vida, bastante maturidade para 

minha escolha, mas mesmo assim, não sei 

dizer se seria mesmo padre. Tenho muitos 

colegas, que tinham mais maturidade que 

eu, que não se tornaram padres.  

Não posso dizer se foi melhor ou 

pior ter vindo pra cá. Posso dizer que foi 

diferente. Não sei que tipo de profissional 

eu seria por ter tido essa experiência. Talvez 

ter estudado num seminário contribuiu para 

estar aqui e ter ajudado muitas pessoas aqui 

dentro. Tenho um amigo, falecido há pouco 

tempo, que dizia: Não sei se foi bom pra 

você ter vindo pra Colônia, mas pra muitos 

aqui, foi muito bom. Apesar de ser chocante 

ouvir isto, contribuiu muito. Lembrando 

novamente o Padre Maurício, que muito me 

ajudou com o envio de remédios e apoio e 

com sua mão em minha cabeça, e dizendo 

sobre a questão da utilidade, “seja útil como 

você tiver, do jeito que você tiver”. 

Com 70 anos, meus planos de vida 

são: eu quero continuar sendo útil, quero 

continuar acreditando que hoje está ruim, 

mas amanhã seja melhor, acreditando no 

que hoje não tem solução, amanhã terá. Que 

acabe esse preconceito que tantas pessoas 

forma vítimas. E o que eu não fui 

pessoalmente, mas vi muitos deles serem 

vítimas. Eu vi crianças sofrerem 

preconceitos, vi crianças sem oportunidades 

por serem da colônia. Eu vi pessoas 

perderem seus empregos por serem da 

Colônia.  

Eu tenho esperança neste projeto de 

vida e na medida do possível, que alguém 

conte essa história, por isso eu concordei em 

participar. Tenho convicção que este 

trabalho que você está fazendo é muito útil, 

muito importante, porque algum dia alguém 

serenamente irá ler com mais atenção, mais 

cuidado, vai mudar conceitos, 

principalmente se forem pessoas com o 

poder de decisão, formadores de opinião, 

porque essa história precisa ser contada.  

Tenho um projeto em andamento, 

Memorial da Saudade que é reestruturar o 

cemitério do Canto do Céu e resgatar a 

memória de tantos e tantos que foram 

vítimas e que hoje ninguém sabe o nome, 

muitos foram enterrados na mesma cova. Já 

venho trabalhando há dois anos e consegui 

levantar o primeiro falecimento ocorrido 
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aqui que foi em 1946, é trabalho que vem 

sendo construído junto à comunidade. 

  A colónia na minha vida é um ponto de 

indagação pra mim, por que a gente não vê 

a situação desses pacientes que foram 

internados há muito tempo, mas não me 

parece que essa situação já se tenha 

resolvido. Tenho preocupação com pessoas 

que ficam na dependência da dívida do 

Estado, eu acho que ela é eterna, mas 

muitos, não conseguem se libertar. Vejo isto 

como uma grande dificuldade. A hanseníase 

serve para duas situações, o que enfraquece 

a luta. Em determinado momento, a 

hanseníase é vista como geradora de 

preconceito, e como isso dava direitos. Por 

outro lado, a hanseníase é aproveitada como 

boa solução, para situações ilegais ou de 

outro caráter, como benefício. Essas 

incoerências enfraquecem a postura e 

enfraquecem a luta da colônia. E penso no 

que será ao longo do tempo o futuro da 

Colônia. 

Minha mensagem é que devemos 

viver a vida com alegria, vou ser repetitivo 

ao falar do filme A vida é bela, e é mesmo! 

Tenho entusiasmo pela vida, dou sempre 

bom dia à vida, Bom dia Vida! Só isto faz 

sentido. Posição social, dinheiro, o poder, 

nada importa. Na hora que o sujeito tá 

queimando por dentro de tanta febre e 

morrendo com dor, só a vida faz sentido. 

 

 

 

 

5.3 TRADUZINDO O VIVER NA COLÔNIA 

 

 

Após cuidadosas leituras acerca das narrativas das histórias de vidas dos sujeitos 

participantes do estudo, foram extraídos quatro eixos temáticos norteadores desta análise e 

discussão: sentimentos daqueles que vieram viver na Colônia; a busca por novas formas de 

viver; as relações de pertencimento com a Colônia e o significado de envelhecer na Colônia.  

Inicialmente, torna-se relevante iniciar a discussão desta pesquisa demonstrando o 

quanto a autora se surpreendeu ao se deparar com sujeitos já com idades bem avançadas, em 

que o mais jovem dos participantes se encontra com 70 anos e o mais velho com 87 anos, como 

também, não seria possível deixar de aqui mencionar o termo “resiliência” como capacidade 

de superação. O que se pode traduzir para os dias de hoje, que os sobreviventes da hanseníase, 

os quais passaram por incontáveis situações de exclusão, perdas, confinamento e humilhação, 
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se encontram vivos, orgulhosos do que foram capazes de reconstruir e conquistar. Apesar de 

muitas lágrimas nos olhos, em cada entrevista, emoções únicas e diversidades históricas, 

simplesmente, não se observa rancor, talvez uma dor, guardada há muito no fundo da alma. 

 

 

 

5.4 OS SENTIMENTOS DAQUELES QUE VIERAM VIVER NA COLÔNIA 

 

 

Os chamados leprosários, colônias ou sanatórios sempre foram instituições afastadas da 

cidade, isoladas da comunidade, de forma bem aproximada com a prática descrita por inúmeros 

autores, a Casa de Saúde Padre Damião, como uma colônia de hansenianos, acolhia em suas 

dependências os doentes da temida “lepra”, vindos das mais diferentes regiões. Doença 

inicialmente sem cura – o tratamento efetivo só ocorreria a partir da década de 1970 –, a 

fundamental providência a ser tomada era a retirada do doente do convívio social e seu imediato 

isolamento, sendo a colônia o lugar específico de salvaguarda dos enfermos. A busca e 

apreensão dos doentes em leprosários contribuiu significativamente para que o preconceito e a 

discriminação se enraizassem na construção do imaginário social da hanseníase desde o seu 

aparecimento (BAIALARDI, 2007), fazendo com que a doença se apresentasse com uma força 

e dimensão de verdadeiro horror. Nas instalações, compulsórias ou espontâneas, os doentes 

eram enviados para o leprosário de diferentes maneiras: em vagões determinados nos trens, 

levados pela polícia sanitária ou mesmo sozinhos em busca de tratamento, mas sempre na 

presença do receio quanto ao contato e contágio. 

Vim pra colônia à força, com polícia, dentro de vagão de trem, sem 

nada, três dias, veio o encarregado para dar as coisas pra ente, mas 

ele não deu nada! O vagão, eu chamava de segunda classe, vinha 

escrito homenageando nós: “cuidado, doença contagiosa”. A gente 

passava por muita humilhação. Naquele tempo eles tinham muito medo 

da doença. Tanto medo que escolher entre a doença e o diabo, eles 

preferiam o diabo. Isso se deve ao trabalho da Saúde Pública que 

alarmou muita gente. (JM) 

Esperei na estação cinco dias o vagão do trem encher de doentes    para 

ir embora para colônia. Deixei pra trás dois filhos bem pequenos. Meu 

peito na viagem se encheu de leite, tive muita febre, foi muito triste. Vim 
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pior do que um ladrão. Nós passamos sede e fome no trem, ninguém 

dava nada pra gente, nem água...eu chorava tanto... (HOM) 

Quando cheguei aqui, eu senti um impacto muito grande na semana, 

mas não no dia, porque eu estava passando tanto mal, que não tive 

como sentir muito. (JAS) 

Para Santos (2006), os sentimentos de tristeza, choro e angústia despertados a partir da 

percepção da perda, cuja angústia e introspecção se avolumam, a dor psíquica aumenta 

gradativamente, caracterizando assim um estado de depressão. Em algumas pessoas esses 

sentimentos podem persistir durante meses e até anos, o que talvez comprometa o sucesso do 

tratamento e ocasione complicações, às vezes irreversíveis. Os fragmentos abaixo ilustram esta 

fase. 

Na colônia, todo mundo era leproso. Eu nunca fui hanseniano, eu fui 

leproso. Eles falavam: “coitado, ele tá com doença ruim[...]”.  Eu 

nunca vi doença boa. (JM) 

Senti muita tristeza, sozinha, não tinha ninguém. Fiquei um ano 

chorando. (EMBM) 

Eu vim pra cá, sem nada, só com a roupa do corpo, cheguei de carro, 

o carro que trazia os doentes na época, vim sozinha. Senti muita 

solidão, não sabia de nada, foi muito triste. (AJR) 

Eu fui banido da minha terra! Meu pai trabalhava de oficial de Justiça 

e numa missão com meu pai fizeram uma busca em mim e encontraram 

um caroço. Eu tive vontade de matar o cara que me trouxe. (JM) 

Na verdade, quando a gente chegava aqui, passava por um pavilhão 

chamado Pavilhão do Porto, onde se fazia a triagem para saber onde 

você seria colocado. E então, foi muito ruim, porque haviam doentes 

mentais ali. Depois, fui acolhido por outros doentes. (JAS) 

Nunca senti revolta por ter a doença, a gente tem que se conformar com 

o que Deus nos dá. Não tenho preconceito, nunca tive, abraço todo 

mundo, não sinto nojo das pessoas. Enquanto estive doente, tive muitas 

reações, mas com os remédios melhorei. (AJR) 

Apesar de compartilharem o mesmo drama, os sujeitos estudados comportaram-se de 

maneiras diferentes ao chegarem na Colônia, o que é algo considerado esperado nessas 

situações, tendo em vista a singularidade e a subjetividade do ser humano. Tal comportamento 

pode estar associado à história pregressa de vida de cada participante, em que cada qual adota 

estratégias pessoais de defesa para enfrentar tal situação. Nesse caso, percebeu-se que as 

reações e atitudes apresentadas mediante o diagnóstico e a evolução da doença foram 
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diretamente influenciadas pelas experiências vivenciadas nas diversas etapas de suas vidas que 

precederam à doença.   

Destaca-se ainda que a forma rude como que essas pessoas foram abordadas e retiradas 

do seio de suas famílias; outro aspecto importante era que não havia nenhum tipo de informação 

sobre a doença, o que também influenciou o comportamento, pois não se esclareceu acerca do 

tratamento e, ao serem encaminhados ao leprosário, todos pensavam que seria por um curto 

período de tempo, apenas para se fazer o tratamento.   

Como não se sabia tratar a doença, foi feita muita covardia, retiravam 

os tubérculos dos doentes para fazer o Mitsuda, se não adoecesse, ou 

melhor não reaparecesse tubérculos, a pessoa estava sadia. Faziam 

uma tal de infiltração nos tubérculos com óleo de chalmoogra, que 

inflamava a orelha, dava mal cheiro. Não havia enfermeiros, só doentes 

que cuidavam outros doentes. Eu não tinha nojo, mas as pessoas nem 

comiam quando viam o sujeito com a orelha pingando.... Era muito 

triste. (JM) 

O médico dizia que a gente vinha só para tratar, passar um tempinho. 

Mas não era verdade, a gente vinha para ficar, por isso é que muita 

gente morreu, suicidou, por ter que vir pra cá. Hoje entendo como as 

coisas procederam naquela época. (JAS)  

Quando cheguei aqui, não tinha deformidades, e só tomava remédio 

para dores que eram muitas, nas pernas e nas juntas. Em 1952, iniciei 

o tratamento com Diamedim, e tempo depois comecei a ter 

deformidades. Doenças e reações ao tratamento foram muitas. Cheguei 

até a perder uma vista. (FPL) 

Havia muita informação passada de forma experimental com relação 

aos medicamentos, uns receitavam para outros e já teve muita gente 

que se safou devido passar informações. Muitos gemiam de dor, e eu 

passava no silêncio da noite e dava aos que precisavam, pois, um 

melhoral, um comprimido pra dor, não fazia parte do tratamento. 

(JAS) 

 

 

 

5.5 A BUSCA POR NOVAS FORMAS DE VIVER 

 

 

Ao serem confinados, os internos perdiam o vínculo com o mundo externo, eram 

obrigados a adaptarem-se à sua nova vida e ao novo lar. Para suportar aquela situação imposta, 
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laços afetivos de amizade, solidariedade e até mesmo de união foram estabelecidos entre eles 

como forma de minimizar as perdas, o sofrimento e a solidão advindos do internamento, muitos 

formaram novas famílias, ignorando as já existentes.  

Os pacientes das décadas passadas, por terem sido segregados da sociedade, tiveram 

que criar novos laços de amizade e, até mesmo familiares dentro das instituições em 

que foram isolados. Esse fato fez com que muitos desses homens e mulheres 

desenvolvessem uma identidade em comum, um sentimento de pertencimento a um 

grupo que deveria se manter coeso a fim de enfrentar todas as adversidades 

provocadas pela condição de leproso. Dessa maneira, existiam formas de socialização 

muito ativas dentro dos hospitais. Os doentes faziam festas, praticavam esportes, aulas 

de músicas, encenavam peças teatrais, se casavam, constituíam família, criavam seu 

próprio mundo. (DAMASCO, 2005, p. 34)   

Baialardi (2007) explica que a internação compulsória dos pacientes em hospitais-

colônias por séculos contribuiu para a privação de suas necessidades básicas e afetivas, 

ocasionando a perda de seu contato com o mundo externo, uma vez que muitos foram 

abandonados pela família, pelos amigos e pela sociedade. Por conseguinte, foram obrigados a 

manter uma aproximação com os demais internos, favorecendo seu crescimento psíquico, pois 

a formação desse novo vínculo permitiu que muitos se sentissem acolhidos e aceitos pelos 

demais, como também aliviados por poderem falar e compartilhar sobre a doença. 

 

 

 

Figura 9 – Os moradores. Fonte: www.vozdamianense.blogspot.com.br 
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Lugares específicos foram surgindo para que os iguais na doença pudessem continuar 

suas vidas, fazendo com que novas relações sociais fossem criadas a partir da nova realidade 

imposta (DAMASCO, 2005). Os doentes passaram a ter “que desenvolver adaptações pessoais, 

tanto físicas quanto emocionais para a nova realidade vivida” (BITTENCOURT et al, 2010), 

seja em relação aos cuidados com as sequelas produzidas pela doença no corpo, seja em relação 

à construção de uma nova dinâmica relacional a partir da ruptura social efetivada por meio da 

internação. 

Quando cheguei na colônia, era tão pequena que fui colocada no 

pavilhão das crianças, chorava muito, eu não sabia de nada. Depois, 

fiz duas amizades que me ajudaram a aguentar a vida na colônia, uma 

delas ainda preservada até hoje. (EMBM) 

Morreu muita gente com fome aqui na colônia. E...., eu fiquei devendo 

obrigação a um camarada do pavilhão de casado, o A7. Ele falou: “Oh 

rapaz, você não é doente, não é possível, quando eu vim pra colônia eu 

era assim como você, sobrancelha emendada, tudo perfeito, mas olha 

como eu tô! De tanto tomar remédio. Quanto mais remédio você toma, 

mais doente você fica. Eles querem ver você aleijado pra não sair da 

colônia”. Foi a maior verdade que já alguém me contou. (JM) 

Minha vida aqui foi muito difícil, muito sozinha, trabalhei 5 anos numa 

cozinha, sem ganhar nenhum tostão, apenas em troca de café, almoço 

e janta, porque não conseguia comer a comida do refeitório. (EMBM) 

Aqui não foi muito fácil, mas depois a gente acaba se adaptando. Fiz 

aqui muita amizade e reconstitui minha vida. (AJR) 

Assim como qualquer outra instituição, a Colônia possuía normas, das quais os internos 

tinham de adaptar-se, considerando o período e a administração vigente. Entre elas ressaltam-

se: tomar diariamente a medicação, administrada pelos funcionários nos horários pré-

estabelecidos; respeitar o horário do banho e do curativo; obedecer ao toque de recolhimento; 

obedecer ao horário das refeições; evitar o uso de bebida alcoólica; evitar a sociabilidade entre 

os sexos e, principalmente, evitar sair ou receber visita sem o consentimento do médico.  

A proibição dos relacionamentos entre mulheres e homens, interpretada pelos 

participantes como ardil, era acintosamente ignorada, desenvolvendo-se estratégias para 

contornar o olhar atento dos policiais. Muitos destes relacionamentos resultaram em 

casamentos secretos (os pacientes fugiam e retornavam com o fato consumado) ou mesmo 

dentro da própria instituição quando estes foram autorizados.  

Quando conheci meu marido foi muito difícil para namorá-lo, porque 

ele já estava negativo e eu, ainda positiva, com a doença. (EMOM) 
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Conheci minha mulher muito tempo depois, mais ou menos uns 10 anos 

na colônia, mas naquele tempo era proibido namorar, tinha que pedir 

autorização ao Dr. para namorar, pois tinha que saber qual a forma 

da doença. Tinha a forma positiva, a virchowiana que dá tubérculos e 

a dimorfa, das pessoas de garra que é forma mais perigosa, pois é 

sempre negativa, mas as pessoas estão sempre doentes, por isso que 

para namorar a gente tinha que ficar negativo. (JM) 

A esse respeito, Damasco (2005) aponta que em outras instituições desse gênero, o 

casamento entre os internos era muito comum e autorizado pela administração do hospital.  

Dessa forma, avenidas de casas foram construídas e entregues aos casais, que se tornaram 

proprietários legais dos imóveis enquanto o seu período de internamento. Cada casa possuía 

uma sala, um quarto, uma cozinha, um banheiro e uma despensa, dispondo ainda de alguns 

móveis, como cadeiras, mesa, cama, armário e fogão. O casal recebia semanalmente uma feira 

com mantimentos necessários, denominada “Cota crua”, para realizarem suas próprias 

refeições, perdendo com isso o direito de realizá-las na cozinha da instituição com os demais 

internos.   

Minha vida só melhorou mesmo depois que eu casei. Com um ano de 

tratamento me tornei negativa. Hoje, já há 58 vivendo nas 

proximidades da colônia, posso dizer que teve o lado triste, mas 

também tem o lado bom, porque se não fosse a colônia, eu não teria 

conhecido meu marido. (EMBM) 

Eu conheci minha esposa aqui. Nestas voltas que essa vida dá, eu que 

pensava voltar para o seminário, acabei por casar aqui. Sempre gostei 

de mexer com associação estudantil, grêmios, festas e acabei me 

casando e ter dois filhos. (JAS) 

Foi o Dr. Heitor quem melhorou isso tudo aqui. Então, ele mandou nós 

voltar pra colônia mas a gente tinha a carta que tava limpo, sem a 

doença, assim ficamos mais um tempo, mas depois voltamos para cá. 

Quando cheguei, compramos uma casa e fomos morar no cantinho do 

Céu, dois anos depois fiquei viúva e vim morar na cozinha. Tempos 

depois, conheci o João com quem eu vivo há 45 nos. (AJR) 

Conheci minha segunda mulher, aqui mesmo. Eu e minha mulher 

começamos a fazer dinheiro plantando arroz e depois, vendendo porco. 

A gente era doido por um pedaço de terra, mas não tinha. Aqui era só 

plantação de arroz, lindo...quando o vento batia, a gente via a 

plantação ao vento. (CEG) 

No entanto, os pacientes somente conseguiram permissão para sair, passear, a partir da 

década de 1960.  Aqueles que cometiam alguma infração ao regulamento interno da colônia, 

como a fuga e a desobediência às normas estabelecidas, eram remetidos para a cadeia, local 
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destinado aos contraventores do sistema, que chegavam a receber pela autoridade policial da 

Colônia, pena de exclusão de até 120 dias. Após anos de lutas, os moradores conseguiram abolir 

o referido prédio.   

Entretanto, o estigma e o preconceito trouxeram repercussões negativas não apenas para 

a vida dos doentes, como também para a vida das famílias constituídas após os casamentos. 

Foram responsáveis pela dor e pelo sofrimento da separação entre pais doentes e filhos sadios, 

nos quais muitas vezes eram retirados bruscamente de seus pais ao nascerem e encaminhados 

imediatamente ao educandário para evitar o contágio e a propagação da doença. O contato entre 

ambos era mínimo e geralmente o primeiro contato se estabelecia anos depois do nascimento. 

Através dos discursos, constatou-se a tristeza e a indignação dos colaboradores frente à 

separação de seus filhos e, principalmente, a maneira como ocorria essa prática. Esse 

afastamento provocou consequências irreversíveis na vida do binômio pai-filho, cuja perda do 

vínculo afetivo considerado a mais relevante para o estabelecimento da desestruturação 

familiar. Tal consequência pode ser observada nas falas:   

[...]os pais também sofreram, sofreram por não poder ter nos braços 

seus filhos tirados. (JAS) 

O que mais afetou minha vida foi a perda das duas crianças no 

educandário. Foram retirados de mim assim que nasceram, um dia, 

quando fui visitar eles no Educandário, eles não estavam lá, haviam 

morrido de fome, porque as crianças mais velhas bebiam o leite das 

mais novas. Fui muito difícil pra mim. (EMOM) 

Além do tratamento propriamente dito da hanseníase, todas as demais providências em 

saúde sempre foram mediadas pela instituição que os abrigou, seja diretamente em seu corpo 

de profissionais, seja através da busca de meios não institucionais de resolução. Quanto à 

moradia, os internos e seus familiares ocupavam pavilhões coletivos ou residiam em 

propriedades construídas em terreno público. Assim, “construções exclusivas para os doentes e 

suas famílias eram um indicador da ocupação particular daquela área por pessoas que não 

tinham uma relação social comum [...]” (GALINKIN, 2003, p.162). 

Torna-se importante descrever neste momento o que significou para os internos da 

Colônia a vida do Dr. Heitor Peixoto Toledo (1911-1991), uma vez que se faz presente sua 

memória em muitos relatos. Grande humanista, médico estudioso e entusiasmado com a 

profissão, foi o quarto diretor da Colônia no ano de 1956. Enfrentou resistências oficiais e 

profissionais de seu tempo, antecipando procedimentos que fazem parte dos manuais da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a hanseníase. Sua atuação provocou várias 

modificações na assistência e no relacionamento com os doentes hansenianos. Foi o precursor 
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corajoso a contrariar a informação científica da época sobre o contágio da doença e com isso o 

fim do drama da separação de pais e filhos levados para o educandário após o nascimento. Fato 

que gerou motivação para a vida dos pacientes internos diante da nova realidade: pais e filhos 

passam a ter alegria de viver com o renascimento do convívio familiar. Assim, as gotas de dor 

do leite que secava passaram a ser fios de esperança12. Derrubou barreiras para garantir a 

separação dos doentes permitindo que recebessem seus familiares criando o chamado 

parlatório13, onde os visitantes eram separados por uma distância maior que um metro dos entres 

queridos, evitando assim as formas de contágio. Para tentar suavizar um pouco e romper o 

preconceito, Dr. Heitor usava todas as formas possíveis de festas, esportes, arte e cultura entre 

os próprios internos, convidava autoridades e pessoas influentes da sociedade para visitarem a 

Colônia e conhecerem a realidade, ficou na direção por 34 anos. 

De acordo com Woodward (2009), o espaço institucional distinto do espaço social e 

marcadamente reservado para agrupamento de iguais em torno de um só elemento – a 

hanseníase – tem como característica a presença de doença como referência para os sujeitos que 

ali residem, em que o íntimo se confunde com o grupo, o privado com o público. Espaços que 

às vezes não apresentam limites definidos, onde o próprio eu se apaga em função do coletivo. 

Se todos são iguais na doença, a marcante presença desta, faz de todos também iguais.  

“A construção de identidades no espaço institucional seguirá uma lógica que dirá muito 

mais do coletivo que do próprio sujeito” (WOODWARD 2009). Essa construção, por sua vez, 

não representa a perda simbólica da identidade, pois ninguém a perde. Ciampa (1990) explica 

que diante de uma situação ameaçadora, a subjetividade humana, como o diagnóstico de ser 

portador de hanseníase, o indivíduo exprime um desequilíbrio identitário traduzido em situação 

de crise, no entanto, sugere ser um processo de metamorfose em que:    

Cada indivíduo encara as relações sociais, configurando uma identidade pessoal. Uma 

história de vida. Um projeto de vida. Uma vida que nem sempre é vivida, no 

emaranhado das relações sociais. Uma identidade concretiza uma política, dá corpo a 

uma ideologia. No seu conjunto, as identidades constituem a sociedade, ao mesmo 

tempo em que são constituídas, cada uma por ela. A questão da identidade, assim, 

deve ser vista não como questão apenas científica, nem meramente acadêmica; é 

sobretudo uma questão social, uma questão política. Identidade é metamorfose. E 

metamorfose é vida. É enfim, o psiquismo no social. (CIAMPA, 1990, p. 126) 

Destituídos assim daquilo que lhes é próprio, os doentes buscaram na doença a 

identificação necessária para que uma nomeação seja possível, valendo-se da enfermidade para 

                                                           

12 JAFRAN – www.vozdamianense.blogspot.com.br      

13 Parlatório consistia numa espécie de sala composta por um balcão com dois metros de largura que fazia a 

separação entre o doente e seus visitantes. 
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afirmar suas condições de vida. A partir de então serão todos hansenianos, ou “doentes”, em 

clara delimitação daqueles que se colocam fora desse grupo, os sadios14 (BAIALARDI, 2007). 

Encerrados nos claros limites institucionais, os doentes de hanseníase e seus familiares sempre 

tiveram a instituição pública como a grande provedora de suas necessidades de sobrevivência. 

Suas famílias constituídas a partir da internação de doentes e da prática do isolamento tiveram 

na oferta pública e institucional a forma de fazer frente às suas necessidades de subsistência e 

de localização em determinado espaço, também utilizam, contudo, dessa mesma relação como 

forma de reafirmar seu espaço físico, seu lugar e sua diferença.  

O Estado continuou a manter seus doentes e as suas reconstituições familiares a partir 

das novas relações formadas na Colônia. Os becos formados inicialmente pelas cozinhas dos 

casais se transformaram em ruas. A Colônia passa a ter o aspecto de cidade. Entretanto, esse 

crescimento populacional gerou um grande ônus para o Estado que arca com as despesas de 

energia, saneamento, alimentação, manutenção da estrutura física local, o que confere um outro 

significado à doença. 

A doença, nomeação particular dada pelos internos à hanseníase, ganha aspectos de 

valor de troca apontando a sua condição de doente como forma de perpetuação da própria 

valorização. Assim é que, na comunidade institucional, os doentes internos se revestem de uma 

posição de destaque pelo lugar mesmo de referência histórica permanente, reivindicando a 

manutenção dessa posição pelo próprio apontamento de sua ligação direta com a hanseníase, 

como forma de sempre reafirmarem esse lugar a princípio imposto. Tal posicionamento acaba 

por implicar a manutenção de um distanciamento dos internos com o meio social, 

distanciamento que, a partir de determinado momento, se buscou abolir.  

A partir do estigma da hanseníase e da exclusão forjada pela institucionalização, os 

doentes e suas famílias utilizavam o próprio estigma como estratégia de definições de relações 

e posições sociais, sendo, assim, fonte de poder nas negociações com outros grupos 

(GALINKIN, 2003). Sendo mais que uma marca da diferença, o estigma é uma linguagem nas 

relações sociais construídas. 

Baialardi (2007) reforça o aspecto reconfortante da doença, uma vez que os doentes 

utilizavam sua condição de hansenianos para obtenção de ganhos pessoais. A exploração de sua 

doença tem como objetivo a obtenção de algum tipo de vantagem, o que ocorre bastante nas 

colônias, às vezes indo além dos próprios doentes. Segundo também Galinkin (2003), a 

                                                           

14 São denominados “doentes” pelos moradores da instituição aqueles que contraíram a hanseníase. E de “sadios” 

ou “com saúde”, aqueles que não contraíram a doença. Assim, fazem uma clara distinção entre os dois grupos. 
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segregação traz ainda benefícios psicológicos além dos benefícios materiais, uma vez que os 

doentes dificultam o contato com o meio social e, assim, não precisam se expor, evitando a 

rejeição de outros. Diante dos vários cuidados com a saúde dos doentes, com a presença de 

benefícios buscados e adquiridos por eles e de um lugar especial surgido a partir da relação 

íntima e permanente com a hanseníase, esta perde paulatinamente seu caráter apenas ameaçador 

e punitivo para ter um caráter também valorativo, possibilitados de ganhos sociais no interior 

da instituição, sendo, às vezes, quase alçada a um lugar sagrado intocável. 

Reforça-se, permanentemente, a distinção entre os “doentes” e os “sadios”, para que os 

primeiros possam ter suas necessidades satisfeitas e estejam sempre em lugar privilegiado em 

relação aos outros grupos. Os chamados doentes ocupam posição destacada nesse universo, 

reivindicando para si benefícios distintivos e perpetuação de condições diferenciadas, sempre 

em nome de pertencerem a um grupo especial, isto é, daqueles acometidos pela hanseníase. 

Dessa forma, mais que sempre denunciarem o sofrimento de uma exclusão historicamente 

imposta pelo meio social, retroalimentam tal posição ao tomarem como distinção uma condição 

anteriormente vivenciada e sempre denunciada. Essa situação ainda se faz presente, como é 

possível observar na fala descrita: 

Tenho preocupação com pessoas que ficam na dependência da dívida 

do Estado, eu acho que ela é eterna, mas muitos, não conseguem se 

libertar. Vejo isto como uma grande dificuldade. A hanseníase serve 

para duas situações, o que enfraquece a luta. Em determinado 

momento, a hanseníase é vista como geradora de preconceito, e como 

isso dava direitos. Por outro lado, a hanseníase é aproveitada como 

boa solução, para situações ilegais ou de outro caráter, como 

benefício. Essas incoerências enfraquecem a postura e enfraquecem a 

luta da colônia. E penso no que será ao longo do tempo o futuro da 

Colônia. (JAS) 

Como reafirma Baialardi (2007), tal cenário indica a presença quase permanente da 

exclusão e do isolamento como elementos cotidianos, uma vez que os chamados doentes 

acabam por reivindicar o retorno a um momento, em que apenas iguais ocupavam o espaço 

institucional. 

A partir da década de 1970, o direito à mobilidade foi sendo restituído aos pacientes das 

colônias, ação que integra a tentativa de se tratar da hanseníase como uma doença igual às 

outras (BRASIL 2008). Assim, as instituições buscam promover um movimento de 

aproximação contínua com o meio social amplo, exterior a seus muros.  

A reação sentida é que as famílias residentes nas colônias de hansenianos, por meio de 

diversos dispositivos – alguns explícitos e outros nem tanto – rejeitam ou dificultam em muito 
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tal aproximação, apontando muitas vezes invasão sentida como agressiva e uma perda de 

domínio de lugares antes demarcados, reproduzindo, assim, a discriminação e rejeição sofridas 

anteriormente e transformando aqueles que chegam a outros menos qualificados (GALINKIN, 

2003).  

Em 1958, negativei. Vivi aqui uma vida comum, comendo e bebendo às 

custas do estado Nunca pensei em viver fora da colônia porque sempre 

tive preconceito de mim mesmo. Eu não quis ir embora por causa das 

deformidades. Hoje tenho certeza que a hanseníase não tem cura. 

(FPL) 

Dessa forma, “se os pobres da cidade, vizinhos da colônia, eram a periferia da cidade, a 

margem da vida urbana, e os hansenianos a margem da margem, os recém-chegados podem ser 

definidos como os excluídos pelos excluídos” (GALINKIN, 2003, p. 170). 

Hoje a colônia tá assim de gente. Isso me dá uma revolta! Tá cheio de 

sadio, forte que come e bebe de graça e a gente aqui tem que pagar pra 

comer. A gente não deixa de ser crônico porque é doente, mas a gente 

não tem direito de mais nada, nem o leite, eu alimento muito pouco e 

não posso ficar sem meu leite. (HOM) 

O caráter de subsistência ainda vigora na dívida do Estado para os atingidos pela 

hanseníase. Os moradores de dentro da área delimitada pela colônia, desde que classificados 

como doentes crônicos de hanseníase - hoje muitos sem sequelas da doença devido ao 

tratamento precoce - ainda recebem ajuda de subsistência pelo Estado. Não necessitam pagar 

pelos serviços essenciais à sobrevivência, como energia elétrica, fornecimento de água e 

saneamento básico. Recebem ainda as chamdas “cotas cruas”, cestas básicas mensais, o que 

torma a área da Colônia bastante atrativa para aqueles que procuram uma forma mais fácil de 

ganhar a vida, dando um outro enfoque ao local anteriormente temido por todos. Hoje, um local 

desejado para se viver, indignando aqueles que para estarem junto aos seus filhos, optaram por 

morar nos arredores da Colônia, perdendo assim os benefícios oferecidos pelo Estado. 
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Figura 10 – Dia de Ação de Graças. Fonte: www.facebook.com/memoriadamianense 

                      

                                               

5.6 AS RELAÇÕES DE PERTENCIMENTO COM A COLÔNIA 

 

 

Pode-se imaginar como os participantes lidaram com a superação ao tirar do seu mais 

íntimo, histórias que preferiam esquecê-las, mas ao colaborar com este estudo foi-lhes dado voz 

para contribuir no sentido da história do passado não se repetir no presente e nem no futuro. 

Imaginou-se a vida de cada depoente como uma linha do tempo, cujos acontecimentos do 

passado mudaram para sempre as suas vidas. Apesar de tudo, eles transformaram a fragilidade 

em potencialidade na busca de mecanismos de sobrevivência, que despertou sentimentos de 

pertença e amor pela Colônia.  

Segundo Weber (1999), o sentimento de pertença desenvolve uma compreensão de 

diversidade cultural, ou seja, quando a “solidariedade étnica” se manifesta no confronto com 

situações desconhecidas, desperta sentimentos de oposição ou desprezo pelo que é diferente, 

dando origem ao sentido de unidade grupal no embate entre o “nós” e os “outros”. Desta forma, 

Weber deixa claro a importância do conceito de identidade étnica formada nas situações de 

contraste, em que a própria comunidade elege elementos que definem a delimitação de suas 

fronteiras.  Portanto, a crença na afinidade comum tem consequências importantes, 

principalmente na organização desses grupos étnicos, que Weber chamou de “comunidades 
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políticas” voltadas para a ação. Isto é, o grupo étnico é compreendido como uma coletividade 

que partilha valores, costumes e uma memória comum, que nutre uma crença subjetiva numa 

origem, imprescindível para a definição da “comunidade de sentido”, existindo ou não laços de 

sangue.  

Com relação às pessoas após terem alta médica, não terem ido viverem 

longe da colônia, no princípio era devido ao preconceito, ao medo de 

adoecer longe. Não queriam arriscar uma experiência nova. Muitos 

nasceram aqui na colônia, por questão de manter as raízes ficaram por 

perto; outros, por não possuírem profissão não tinham forma de 

sobreviver lá fora; outros por questão de puro comodismo, ou seja, não 

aprenderam a viver sem a proteção da barra familiar; e outros, por 

terem sido separados de seus filhos, não tiveram condição psicológica 

de enfrentar a vida lá fora. Atualmente, se constituiu um núcleo de 

família muito grande aqui dentro da Colônia, de modo que para sair 

daqui só mesmo com uma oportunidade muito grande ou algo de muito 

impacto para ir viver fora. (JAS) 

A colônia pra mim é tudo. Se tenho alguma coisa na vida é depois que 

eu vim pra aqui. Trabalhei muito, muitos anos, tenho muitos amigos, 

todo mundo gosta de mim aqui. Construí minha vida. Se eu não tivesse 

tido a doença não teria vindo pra cá. Minha vida seria muito pior, eu 

não tinha nada! Eu já tinha morrido. Eu era muito pobre. Assim, fiz 

aqui minha vida, nunca pensei, mesmo depois de curado, morar na 

cidade por causa da doença. A gente é doente e precisa da colônia. 

(CEG) 

O pertencimento fundamenta-se na construção histórica e coletiva de um sentimento 

que os indivíduos nutrem e que expressa uma pertença à uma procedência comum, ao fato de 

serem hansenianos, de viverem na Colônia. 

 

 

5.7 O SIGNIFICADO DE ENVELHECER NA COLÔNIA 

 

 

Ao descrever a velhice permeada pela hanseníase, se observa o quanto foi importante e 

necessário reinventar novas formas de viver. A importância do exercício do cuidado de si e do 

cuidado do outro. Assim, não seria de modo algum repetitivo reportar novamente Foucault 

(2004), ao dizer: “A velhice deve ser considerada uma meta, uma meta positiva da existência 

[...] é ela com suas formas próprias e seus valores próprios que deve polarizar todo o curso de 

vida” (2004, p. 135). 
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Ao realizar as entrevistas, foi claramente percebido o quanto os participantes sofreram, 

mas também se observa sentimento de orgulho, uma vez que são sobreviventes ao universo 

anteriormente de feridas e dor, um universo de reclusão e uma liberdade inatingível. 

Sontag (1984) aponta para a modificação do caráter das pessoas após perceberem que 

se encontram doentes. Como qualquer situação extrema, terríveis doenças colocam em cena 

tanto o lado pior quanto o lado melhor das pessoas. A lepra, em seu apogeu, suscitou um horror. 

Qualquer moléstia importante, cuja causa é obscura e tratamento ineficaz, tende a ser 

sobrecarregada de significação. Primeiro, os objetos do medo mais profundo (corrupção, 

decadência, fraqueza) são identificados com a doença. “A própria doença torna-se uma 

metáfora. Então, em nome da doença (isto é, usando-a como metáfora), aquele horror é imposto 

a outras coisas. A doença passa a adjetivar” (1984, p.38). 

Cabe portanto falar um pouco sobre o corpo e alma, sendo importante regressar ao 

mundo grego e refletir rapidamente sobre a filosofia platônica, que compreende a distinção 

entre corpo e alma no contexto de sua ampla distinção metafísica entre mundo sensível e mundo 

inteligível.  

A alma se assemelha ao que é divino, imortal, dotado de capacidade de pensar, ao que 

tem uma forma única, ao que é indissolúvel e possui sempre do mesmo modo a 

identidade; o corpo, pelo contrário, equipara-se ao que é humano, mortal, multiforme, 

desprovido de inteligência, ao que está sujeito a decompor-se, ao que jamais permanece 

idêntico. (PLATÃO, 1983, p. 84) 

Nesse sentido, o corpo sempre representou a dimensão sensível que pode ser observado 

desde o nascimento, crescimento e definhamento. Já foi considerado a sede do sofrimento, da 

dor e, em geral, da fraqueza humana. Já sobre a alma sempre recaíam os aspectos mais nobres 

do ser humano, sua dimensão propriamente humana, que o distanciava, superiormente, tanto 

dos outros animais.  

De qualquer forma, as dores da alma sempre assumiam um grau de superioridade em 

relação às dores do corpo. Essa distinção superficial e quase grosseira não deixa de esconder 

questões mais profundas. Se o ser humano era compreendido com base nessa distinção entre 

corpo e alma, e se os conceitos tanto de consciência como de razão eram associados diretamente 

ao conceito de alma, pode-se relacionar com os sentimentos de pessoas idosas com sequelas da 

hanseníase, cuja dor da alma superou a dor das chagas, os tubérculos, as deformidades, 

transformando a revolta em força, força essa capaz de vencer preconceitos e tabus, e assim 

escreverem suas histórias no mundo. Essas são as suas falas acerca do que é envelhecer na 

Colônia, onde a luta pela vida se transformou em força para longeviver. 

Você perguntou qual é a minha idade? Todas...rh...rh...rh. (JM) 
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Penso que estar velha aqui, é uma benção de deus, porque se eu não 

tivesse vindo para colônia, nessa altura, eu já estaria morta. (AJR) 

Graças à Deus, a doença não me prejudicou tanto como outras pessoas. 

O que mais afetou minha vida foi a perda das duas crianças no 

educandário. (EMOM) 

Ser velho com hanseníase é ser uma pessoa que não tem sentido 

nenhum da sociedade. Fica só aqui, na colônia e não conhece mais 

nada. Mesmo assim eu gosto da vida, sou feliz, mesmo com minhas 

deformidades. (FLP) 

A velhice para mim não é ruim não. Tô viva, ainda raciocínio bem, eles 

falam que eu tô caducando, rh...rh...rh... Tô caducando nada. (HOM) 

Com relação a envelhecer com as marcas da hanseníase, eu vejo de 

vários aspectos, como no meu caso, como eu não tenho um parâmetro 

sem a hanseníase, não posso saber como seria minha velhice sem ela, 

mas as limitações que a doença impõe, o medo, a precaução que a gente 

deve ter, os cuidados gerais, fazem diferença. Mas eu vejo assim, esse 

envelhecimento na hanseníase, onde as sequelas contribuem para uma 

velhice diferente, como as sequelas na visão, proveniente da 

hanseníase, com certeza tiveram uma vida diferente, quantos tiveram 

problemas renais seríssimos provenientes do tratamento da 

hanseníase. Eu acho que faz diferença sim, as pessoas ficam limitadas 

em seus movimentos, ficam limitadas nas expectativas, em seus projetos 

porque ficam com medo de arriscar e isso interfere. Não sei até onde 

interfere, porque às vezes o medo, o cuidado pode até fazer a pessoa 

viver melhor, é muito relativo. Eu pessoalmente, como não tendo como 

comparar, como a hanseníase interferiu na minha velhice, para mim é 

uma situação bem normal. Vendo outras pessoas da minha idade que 

não tiveram a doença, não vejo muita diferença. (JAS) 

Observa-se que para estes sujeitos a velhice é um contínuo da vida, em que é possível 

ter projetos e compreensão da doença como uma adversidade da vida, parte de nossa existência. 

A doença é o lado sombrio da vida, uma espécie de cidadania mais onerosa. Segundo Sontag, 

todas as pessoas vivas têm dupla cidadania, uma no reino da saúde e outra no reino da doença. 

Embora todos prefiram usar somente o bom passaporte, mais cedo ou mais tarde cada um de 

nós será obrigado, pelo menos por um curto período, a identificar-se como cidadão do outro 

país (SONTAG, 1984), cujos sonhos não têm idade. 

Com 70 anos, eu quero continuar sendo útil, quero continuar 

acreditando que hoje está ruim, mas amanhã seja melhor, acreditando 

no que hoje não tem solução, amanhã terá. Que acabe esse preconceito 

o qual tantas pessoas foram vítimas (...). Eu vi crianças sofrerem 

preconceitos, vi crianças sem oportunidades por serem da colônia. Eu 

vi pessoas perderem seus empregos por serem da Colônia. Eu tenho 

esperança neste projeto de vida e na medida do possível, que alguém 
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conte essa história, por isso eu concordei em participar. Tenho 

convicção que este trabalho que você está fazendo é muito útil, muito 

importante, porque algum dia alguém serenamente irá ler com mais 

atenção, mais cuidado, vai mudar conceitos, principalmente se forem 

pessoas com o poder de decisão, formadores de opinião, porque essa 

história precisa ser contada. Tenho um projeto em andamento, 

Memorial da Saudade que é reestruturar o cemitério do Canto do Céu 

e resgatar a memória de tantos e tantos que foram vítimas e que hoje 

ninguém sabe o nome, muitos foram enterrados na mesma cova. Já 

venho trabalhando há dois anos e consegui levantar o primeiro 

falecimento ocorrido aqui que foi em 1946, é trabalho que vem sendo 

construído junto à comunidade. (JAS) 
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Figura 11- A Casa de Saúde Padre Damião 

Fonte: www.vozdamianense.blogspot.com.br 

 

 

6. O CAMINHO FINAL 

 

 

Ao longo da história, a hanseníase, popularmente conhecida como lepra, esteve 

associada aos mais diversos significados místicos, como impureza, sujidade, castigo divino e 

punição, sendo descrita como uma doença asca e assustadora, em decorrência da presença de 

deformidades e incapacidades físicas em doentes não tratados. A imagem deturpada que se 

solidificou no imaginário sociocultural e religioso de diferentes sociedades e regiões acerca do 

doente, acompanhada da comprovação do caráter infecto contagioso da doença, contribuiu para 

o fortalecimento de um modelo de tratamento baseado no cerceamento da liberdade do doente 

em grandes instituições de isolamento.   

Na busca por compreender o impacto e a repercussão psicológica e social provocada 

pela doença no cotidiano da vida de um grupo de pessoas que vivem dentro e nas proximidades 

da Colônia Padre Damião, elaborou-se questionamentos que possibilitaram ouvir suas vozes e 

trazer suas histórias de vida, que mediante a análise das narrativas, foram extraídos quatro eixos 

temáticos norteadores da discussão: sentimentos sobre a vinda para a Colônia; a busca por novas 
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formas de viver; as relações de pertencimento para com a Colônia e o significado de envelhecer 

na Colônia.  

Em relação aos sentimentos sobre a vinda para a Colônia, verificou-se que o medo, a 

vergonha, a culpa, a rejeição e a raiva constituíram os sentimentos daqueles obrigados a 

abandonarem suas vidas anteriores. Como também, a carência de informações sobre a doença 

e suas formas de tratamento caracterizaram o comportamento de muitos, os quais sofreram um 

desequilíbrio interior, acompanhado da crise de suas identidades, levando-os a criarem 

estratégias de enfrentamento para essa situação. Assim, metamorfosearam suas identidades, 

assumindo uma nova identidade social, a de serem portadores de hanseníase. Contudo, 

observou-se que para muitos, ter vindo para a Colônia foi a salvação, uma vez que doentes e 

com a pobreza instalada em suas vidas, com certeza já estariam mortos. 

A existência de um sentimento de pertencimento com a Colônia, gerado a partir do 

destino comum dos hansenianos, possibilitou o resgate da cidadania perdida há muito.  

Finalmente, ao compreender o significado de envelhecer na Colônia, conclui-se que de 

certa forma, as inúmeras sequelas trazidas pela hanseníase e suas formas de tratamento, 

contribuíram para um maior cuidado de si, possibilitando a reconstrução da vida em prol de um 

melhor envelhecer. Envelhecer na Colônia traz uma duplicidade de sentidos: ver a vida com 

outro olhar e transformar perdas em ganhos. 

Como autora deste trabalho exprimo meus sentimentos de alegria e privilégio ao ter 

escolhido um tema tão intenso e importante, em que a velhice se faz presente mesmo com 

incapacidades e restrições. A velhice foi capaz de lhes trazer frutos jamais imaginados: de amor, 

de amizade, advindo da solidão, da dor e da perda de identidade. 

Contudo, ainda existem percalços. É necessário criar políticas públicas enxerguem o 

velho paradigma da hanseníase em novas formas de enfretamento dessa doença, numa 

perspectiva capaz de valorizar o sujeito em sua complexidade. Como também é preciso que os 

gestores públicos tenham conhecimento do que é ser velho com sequelas da hanseníase para 

garantir políticas que traduzam a ideia de compartilhamento de responsabilidades, com o 

envolvimento da família, da sociedade, da comunidade e do Estado. Assim, a doença, vista 

como metáfora, não se torne moeda de troca. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

 

Envelhecer na Colônia: uma história de dor e superação 

 

Data da realização: ____/___/____ 

 

Questionário sócio demográfico 

 

1- Nome (somente as iniciais) 

2- Idade 

3- Estado civil 

4- Gênero 

5- Data de admissão na colônia 

6- Tempo de vida na colônia 

7- Ocupação anterior à transferência para colônia 

 

Entrevista Semiestruturada 

 

1- Como se deu sua transferência para a colônia? 

2- O que sentiu ao se deparar num hospital colônia de hanseníase? 

3- Houve alguém que o acolheu?  

4- Como foi a sua adaptação na colônia? 

5- Você desenvolveu alguma ocupação durante sua vida na colônia? 

6- Constituiu família? 

7- Quais as dificuldades enfrentadas diante das complicações causadas pela hanseníase? 

8- Já pensou em viver fora da colônia?  

9-  O que a colônia significa em sua vida? 

10-       O que é a velhice pra você? O que é envelhecer com hanseníase? O s.r.(a) deseja colocar 

alguma consideração ou mensagem? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: Envelhecer na Colônia: uma história de dor e superação 

Orientador: Beltrina Côrte 

Pesquisador Responsável: Sandra Maria Jannotti Quintão  

E-mail: sandraunipacuba@yahoo.com.br 

Contato: 32 8857-9122 

 

Prezado (a) Senhor (a). 

 

A Pós-Graduanda em Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC SP, Sandra Maria Jannotti Quintão, CPF: 

534611346-00, pretende realizar um estudo com as seguintes características: 

Título da Pesquisa: Envelhecer na colônia: uma história de dor e superação 

Objetivos do Estudo: Compreender o significado de envelhecer de um grupo de pessoas dentro 

de uma colônia de hanseníase; identificar o perfil sócio demográfico do grupo de idosos que 

vivem em na colônia ou nas suas proximidades; historiar a vida dessas pessoas desde a chegada 

à colônia até a velhice; subsidiar os órgãos públicos para a construção de políticas direcionadas 

às pessoas com mais de 60 anos que sofreram o processo de isolamento compulsório.   

Descrição dos Procedimentos Metodológicos: Este estudo terá natureza qualitativa, uma vez 

que irá conhecer a história de pessoas que envelheceram dentro de uma colônia de hanseníase, 

onde será utilizada a técnica de história de vida que segundo Minayo (1993), apresenta a forma 

com uma pessoa, um grupo, uma organização define e interpreta suas experiências, o que 

possibilita o registro da vivência, das emoções e as memórias pessoais dos membros desta 

comunidade. Terá como cenário, a Casa de Saúde Padre Damião (CSPD), ex-colônia de 

hanseníase, localizada na Rodovia Ubá - Juiz de Fora km 06, município de Ubá, Minas Gerais, 

mediante autorização prévia da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e direção da 

CSPD. As informações serão obtidas através da coleta de dados sócio demográficos contendo 

informações referentes à idade, ao gênero, estado civil, data de admissão, tempo de vida na 
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colônia e ocupação. A seguir será realizada entrevista em semiestruturada, no próprio local de 

residência dos participantes e de acordo com o horário de conveniência para os mesmos, 

contendo dez perguntas relacionadas com a forma em que foi transferido para a colônia; 

percepções sobre a exclusão social; necessidades frente às sequelas da hanseníase; processo de 

socialização dentro da colônia e construção familiar, em que será descrito os sentimentos dos 

indivíduos que envelheceram dentro de uma colônia de hanseníase. 

Descrição de Riscos e Desconfortos: Durante a realização da pesquisa não há possibilidade de 

ocorrerem intercorrências com os participantes. 

Benefícios para os Participantes: Não haverá benefícios diretos para os participantes. 

Escolha dos participantes: A escolha dos sujeitos do estudo será de forma intencional, 

participarão da pesquisa sete sujeitos que na juventude contraíram a hanseníase e foram 

internados compulsoriamente na colônia, que atualmente fazem parte do grupo de moradores 

mais antigos, ainda vivos e que de certa forma ainda contribuem para o resgate da cidadania 

dos que ainda vivem na Colônia. Os dados obtidos nas histórias de vida serão, analisados, 

interpretados, transcritos e suportados por argumentação teórica dos autores pesquisados. 

Uso de Placebo: Não haverá uso de placebo. 

Garantia de Acesso: Em qualquer fase do estudo os participantes terão pleno acesso aos 

profissionais responsáveis pelo mesmo nos locais e telefones indicados. 

Garantia de Liberdade: Sua participação neste estudo é absolutamente voluntária. Dentro 

desta premissa, todos os participantes são absolutamente livres para, a qualquer momento, negar 

o seu consentimento ou abandonar o programa se assim o desejar, sem que isto provoque 

qualquer tipo de penalização. Mediante a sua aceitação, espera-se que siga as instruções 

determinadas pelo pesquisador responsável, quanto à segurança durante a realização das 

avaliações e/ ou procedimentos de intervenção. 

 Direito de Confidencialidade: Os dados colhidos na presente investigação serão utilizados 

para subsidiar a confecção de artigos científicos, mas o responsável garante a total privacidade 

e estrito anonimato dos participantes, quer no tocante aos dados, quer no caso de utilização de 

imagens, ou outras formas de aquisição de informações. Garantindo, desde já a 

confidencialidade, a privacidade e a proteção da imagem e a não estigmatização, escusando-se 

de utilizar as informações geradas pelo estudo em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, 
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inclusive em termos de autoestima, de prestigio ou de quaisquer outras formas de 

discriminação. 

Despesas e Compensações: As despesas porventura acarretadas pela pesquisa serão de 

responsabilidade da pesquisadora. Não havendo por outro lado qualquer previsão de 

compensação financeira. Em caso de dúvidas ou perguntas, queira manifestar-se em qualquer 

momento, para explicações adicionais, dirigindo-se a pesquisadora. 

Após a leitura do presente Termo, e estando de posse de minha plenitude mental e legal, ou da 

tutela legalmente estabelecida sobre o participante da pesquisa, declaro expressamente que 

entendi o propósito do referido estudo e, estando em perfeitas condições de participação, dou 

meu consentimento para participar livremente do mesmo. 

                                   

 

Ubá, ______ de _____________de______. 

____________________________  

Assinatura do Participante ou Representante 

______________________________ 

Nome Completo (legível) 

RG:__________________________CPF:_____________________________ 

Em atendimento à Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, o presente Termo é 

confeccionado e assinado em duas vias, uma de posse do avaliado e outra que será encaminhada 

ao Comitê de Ética da Pesquisa (CEP) da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – 

FHEMIG. 
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ANEXO 1 – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

 

Decreto nº 76078 de 4 de agosto de 1975: Altera a denominação de órgãos do Ministério da 

Saúde e dá outras providências.  

 
Decreto nº 5.296, de 02/12/2004: Regulamenta as Leis nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, 

que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica. 

 

Decreto nº 6.168, de 24/07/2007: Regulamenta a Medida Provisória nº 373, de 24 de maio de 

2007, que dispõe sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase que 

foram submetidas a isolamento e internação compulsórios. 

 

Lei nº 9010, de 29 de março de 1995: Dispõe sobre a terminologia oficial relativa à hanseníase 

e dá outras providências. 

 

Lei nº 11.520, de 18/09/2007: Dispõe sobre a concessão de pensão especial às pessoas 

atingidas pela hanseníase que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios. 

 

Decreto nº 6.438, de 22/04/2008: Altera dispositivos do Decreto nº 6.168, de 24 de julho de 

2007, que regulamenta a Lei nº 11.520, de 18 de setembro de 2007. 

 

Portaria nº 586 MS/GM, de 06/04/2004: Institui conjunto de ações e medidas coordenadas 

para a eliminação da hanseníase. 

 

Portaria nº 150 MS/SVS, de 02/10/2009: Institui o comitê técnico de assessor de hanseníase 

- CTAH que possui caráter consultivo, com a finalidade de assessorar o programa nacional de 

controle da hanseníase - PNCH nos aspectos técnicos necessários ao controle da hanseníase. 

 

Portaria nº 3.125 MS/GM, de 07/10/2010: Aprova as diretrizes para vigilância, atenção e 

controle da hanseníase. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6168.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6438.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt0586_06_04_2004.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0150_02_10_2009.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3125_07_10_2010.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6168.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6438.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt0586_06_04_2004.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0150_02_10_2009.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3125_07_10_2010.html
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ANEXO B - A HANSENÍASE NO MUNDO 
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A gente quer valer o nosso amor 

A gente quer valer nosso suor 

A gente quer valer o nosso humor 

A gente quer do bom e do melhor... 

A gente quer carinho e atenção 

A gente quer calor no coração 

A gente quer suar, mas de prazer 

A gente quer é ter muita saúde 

A gente quer viver a liberdade 

A gente quer viver felicidade... 

 

(Gonzqguinha) 


