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RESUMO 

 

COSTA, Elizabeth Parente. Hanseníase: Os modelos sociais da doença. Tese de Doutorado 

(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais). São Paulo, 2014, 66 páginas.  

A pesquisa propõe um estudo das representações sociais da hanseníase, buscamos três 

momentos para entendermos o senso de cada sociedade e as suas dinâmicas em relação à 

doença. O primeiro na cidade de Sobral/CE, onde já realizamos a pesquisa nos anos de 2008 e 

2009; o segundo momento na cidade de Mogi das Cruzes/SP, com um senhor que passou por 

vários períodos de internação e superou o estigma, por meio do trabalho voltado à fabricação 

de prótese para pacientes amputados; e o terceiro momento em Nova Délhi na Índia, onde 

pudemos encontrar o maior número de hansenianos.  Os lugares escolhidos para o trabalho de 

campo foram selecionados depois de reiteradas pesquisas bibliográficas, leituras de artigos 

acadêmicos, textos médicos e não médicos sobre a doença e principalmente com os dados da 

Organização Mundial de Saúde  (OMS) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Buscamos investigar a realidade sociocultural de pessoas atingidas pela enfermidade 

e como estas percebiam estar com a doença. 

PALAVRAS-CHAVE: Hanseníase; Modelos sociais da doença; Visão de mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

COSTA, Elizabeth Parente. Leprosy: The social models of the disease. Doctoral Thesis    

(Pontifical Catholic University of Sao Paulo - Program of Graduate Studies in Social 

Sciences). Sao Paulo, 2014, 66 pages. 
 

The research proposes a study of the social representations of leprosy, we seek three times to 

understand the sense of every society and their dynamics in relation to disease. The first in the 

city of Sobral/CE, where we carry out research in the years 2008 and 2009; the second 

moment in the city of Mogi das Cruzes/SP, with a man who has gone through several periods 

of hospitalization and overcame the stigma through work aimed at manufacture of prosthetic 

patients amputees; and the third time in New Delhi in India, where we find the largest number 

of leprosy patients. The places chosen for the field work were selected after repeated 

bibliographical research, readings of scholarly articles, medical texts and physicians about the 

disease and mainly with the data of the World Health Organization (WHO) and of the 

Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). We investigate the sociocultural 

reality of people afflicted by illness and how these could be with the disease. 

KEYWORDS: Leprosy; Social models of disease; World view. 
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INTRODUÇÃO   

 

A seleção do tema do doutorado foi motivada por pesquisas anteriores do mestrado, e 

por considerá–la de relevância acadêmica e social. A nossa pesquisa de mestrado, realizada na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e defendida no ano de 2009, buscou mostrar o trabalho 

das benzedeiras no Programa Saúde da Família, no município de Sobral/CE, quanto ao 

tratamento e esclarecimento da população local em relação à desnutrição, tuberculose e 

hanseníase.  

 Atribuímos importância do papel por elas desempenhado, devido ao fato de não 

estabelecerem em suas práticas uma ruptura radical com a perspectiva religiosa e as 

explicações tradicionais. De fato, essas mulheres já desenvolviam cotidianamente um papel 

importante, benzendo, aconselhando, recomendando, e dando um sentido ao sofrimento 

humano, contando já com um reconhecimento e uma aceitação da população em geral. A sua 

inclusão
1
 como agentes não formais de saúde acrescentou legitimidade às suas práticas.  

“O município não pode ir contra essa cultura porque uma das questões 

fortes para a manutenção e preservação da saúde é a auto-estimulação. 

Observamos que a figura do rezador em Sobral, durante muito tempo, não 

foi aproveitada do jeito que deveria ser, e isso contribuiu muito para 

subnotificações de hanseníase na cidade, pois a cultura, antes, era muito 

concentrada na fé. Essas rezas eram passivas de informação, e a partir de 

1997 o município começou a aproximar o contato com as benzedeiras por 

meio de líderes comunitários, pois a falta dessa aproximação colaborava 

para a propagação de casos, principalmente o de hanseníase.” (Dr. Carlos 

Hilton, pesquisa de campo, março 2007). 

Assim, pudemos perceber que a presença das benzedeiras
2
 neste novo papel, foi vista 

pelos pacientes como benéfica, na medida em que estes recebiam explicações, informações e 

orientações em linguagem compartilhada. No curto prazo foi observada a substancial 

diminuição da frequência das idas ao posto médico (que, geralmente, envolviam todos os 

tipos de dificuldade).  

                                                           
1
 Graças ao secretário de saúde da época as benzedeiras foram inclusas como agentes informais de saúde. 

2
 As benzedeiras faziam uma espécie de triagem antes da procura ao centro de saúde, assim a diminuição de frequentadores 

seria até certo ponto prevista. 
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 Este primeiro contato despertou nosso interesse pelo adensamento ou aprofundamento 

da pesquisa, direcionando-a para o estudo da hanseníase no contexto sociocultural. A pesquisa 

anterior permitiu-nos levantar a seguinte hipótese: O enfrentamento da hanseníase por meio 

de agentes vinculados à cultura local, facilita o tratamento e diminui o estigma.  

Por esse motivo, de já termos feito uma pesquisa de campo no Nordeste do Brasil, que 

nos proporcionou o estudo e análise dos fatores sociais e culturais que pesariam sobre a 

doença, iremos aprofundar a pesquisa e investigar quais os fatores sociais e econômicos que 

levam o Brasil a ser o primeiro País com o maior índice em incidência e prevalência, relativas 

à hanseníase, ou seja, em relação aos números por habitantes nos últimos 3 anos. Logo em 

seguida vem Índia, e, vale ressaltar que em números absolutos esse País tem um maior 

número de casos, devido ao fato da sua população ser pelo menos 3 vezes maior do que a do 

Brasil. Esses dois fatores estatísticos, analisados nesta pesquisa, têm uma relevância 

primordial no controle e no combate a doença, em especial na incidência, pois, é nela que 

avaliamos o impacto da endemia em cada País.  

 De acordo com os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a 

população estimada do Brasil no período de 2010 a 2011, é de 194 milhões. Tendo como base 

a tabela seguinte em 2010, 1,79% da população tem hanseníase, e em 2011, portanto 1,75%, o 

número de casos diminuiu 0,04%. Segundo dados censitários de 2011, a Índia tem uma 

população estimada de 1.210.193,422 habitantes, e foram notificados 127.295 casos da 

doença, ou 1,5 da população, sendo que em 2010 foram notificados 126.800 casos de 

hanseníase, 1,4% da população, portanto um aumento de 0,01% de novos casos.  
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Tendência geral à queda acompanhada pelo Brasil, a Índia nesse sentido, é contrária  

desse movimento mostrando aumento, embora percentualmente pequeno.  

 

 

 

TABELA 1.1 - Tendências na detecção de hanseníase em 18 países que forneceram dados  ≥ 

1.000 novos casos em 2011, o número de novos casos detectados anualmente desde 2004. 
 

 

Fonte: World Health Organization [WHO], 2012, p.320. 
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TABELA 1.2 – Evolução do número de novos casos detectados no Brasil, na Índia e na 

Indonésia, 2004-2011. 
 

 

Fonte: WHO, 2012, p.321. 
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Tabela 1.3 - Perfil de novos casos detectados relatados em países que notificaram ≥ 100 novos casos, 

por país que apresenta maiores e menores proporções de diferentes tipos de casos, e por Região da 

OMS, 2010. 

 

 

Fonte: WHO, 2012, p.321. 
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Tabela 1.4 - Situação global da hanseníase segundo região, país ou território, no primeiro 

trimestre de 2012: dados da OMS (tradução da autora). * PB e MB, tipos de Hanseníase. 
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Fonte: WHO, 2012, p.323-327. 
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Devido esses últimos dados da Organização Mundial de Saúde, optamos por tecer a 

pesquisa sugerindo fatores que contribuem para o aumento da hanseníase no Brasil e fazer 

uma referência à Índia, País de maior incidência, buscando os modelos êmicos e éticos da 

doença no Brasil e na Índia.  No Brasil a pesquisa de mestrado em Sobral/CE (2009), e a de 

doutorado em Sobral/CE (2010 e 2011) permite trabalhar com representações ou modelos 

êmicos. Em 2012 tivemos oportunidade de visitar a Índia e colher informações por meio de 

entrevistas informais com pacientes e familiares, e alguns médicos, realizadas em Nova Délhi, 

nossa pesquisa principal foi a cidade de Sobral/CE, em janeiro de 2012. O estudo também, 

conta com a pesquisa bibliográfica, incluindo artigos publicados em jornais, dados 

estatísticos, textos médicos e não médicos. Alguns autores nos serviram de apoio teórico: As 

interpretações de Sontag e a teoria proposta por François Laplantine. Esses dois autores 

serviram como base para a pesquisa e análise interpretativa do material. Mas o nosso principal 

suporte teórico, e nosso fundamental interlocutor foi sem dúvida o antropólogo François 

Laplantine.  

Por que François Laplantine?  O antropólogo francês apontava desde a década de 80 

que o campo da antropologia apresentava um grande número de trabalho de caráter 

etnográfico, excelentes monografias, contribuições importantes, porém, o campo não 

apresentaria até então, ―uma teoria de conjunto, ou seja, uma verdadeira antropologia da 

morbidez e da saúde‖ (LAPLANTINE, 2010, p.11). O trabalho de Laplantine apresentado no 

livro ―Antropologia da doença‖ busca contribuir: ―desvendando a maneira pela qual um grupo 

social percebe a experiência da doença e a ela responde com técnicas e rituais terapêuticos 

que julga adequados‖. (FL, 1993, p. 11). O autor propõe uma teoria de conjunto que segundo 

ele permitirá ultrapassar a diversidade e estabelecer comparações. Ora, esta proposta acopla a 

perfeição da nossa abordagem, voltarei a Laplantine no próximo capítulo. Não foi, entretanto, 

apenas a proposta teórica desse antropólogo que nos amparou na metodologia, o que ele nos 

propõe foi de fundamental importância.  

Para a análise das falas dos nossos entrevistados a contribuição de Sontag foi preciosa. 

Essa autora mostra como em cada contexto e a cada momento histórico as doenças, ou certas 

doenças, podem se apresentar como verdadeiras metáforas sociais. Assim, no livro ―A doença 

como metáfora‖, ela identifica na linguagem médica e não médica a respeito do câncer nos 

EUA, um verdadeiro rebatimento da linguagem própria do período da Guerra Fria e da Guerra 

do Vietnã: Fala - se em células invasoras, usa-se bombas de cobalto, e assim por diante. No 
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livro ―A AIDS e suas metáforas‖, ela retoma o mesmo ângulo mostrando a identificação entre 

o afetado pelo vírus e o perigo representado pelo estrangeiro, pelo diferente, pelo divergente. 

Finalmente, ao falar de hanseníase ou lepra é quase inevitável mergulhar na literatura 

de Goffman, particularmente no livro ―Estigma‖. Em 2011, fomos surpreendidos por uma 

matéria publicada na Folha de São Paulo que trazia um depoimento de um artesão de Mogi 

das Cruzes que fora vitimado, pela doença quando criança ainda vivendo no Acre.  O 

entrevistado faz referência ao temor demonstrado pelo médico especialista, a quem fora 

encaminhado: ―que se recusa a tocá-lo, determinando que os testes fossem realizados pela 

enfermeira‖. E também da crueldade infantil, do colega do então primário, que falou: ―Eu 

estava na escola quando o filho da diretora falou: Minha mãe vai te expulsar porque você tem 

uma mancha muito feia no rosto.‖ A fala da criança que reproduz a da própria mãe, 

professora, mostra o peso do estigma. O comportamento da profissional revela temor e 

insensibilidade frente a criança doente e a própria enfermeira, além da inegável relação de 

poder.  

 Devido aos fatores patológicos e sociais, o indivíduo portador de hanseníase passa a ter 

uma marca característica da doença que pode ser identificada, dando assim suporte ao 

estigma. De fato, o termo estigma tem origem grega, significa sinais corporais, e na Grécia a 

perfeição física era muito imposta. Os gregos também faziam marcas com fogo, ou cortes, no 

corpo de pessoas para mostrar que indivíduos eram criminosos, escravos ou traidores. Existia 

todo um ritual para que a sociedade soubesse que esses indivíduos eram socialmente poluídos. 

Como explica Goffman (1975, p. 11), em sua obra Estigma: 

Os gregos que tinham bastante conhecimento de recursos visuais criaram o termo 

estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar 

alguma coisa de extraordinário ou mal sobre o status moral de quem os 

apresentavam. 

 

 Os rituais existem para que o inconsciente possa absorver o novo, e a sociedade aceite a 

nova condição do que foi marcado. Desde o reconhecimento da hanseníase, a idéia da mancha 

é importante, e surge na Bíblia Sagrada como: ―Todo homem atingido pela lepra terá suas 

vestes rasgadas e a cabeça descoberta. Cobrirá a barba e clamará: Impuro! Impuro! Enquanto 

durar o seu mal, ele será impuro. É impuro; habitará só, e a sua habitação será fora do 

acampamento.‖ (Livro de Levítico, capítulo 13, versículo 45).  
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CAPÍTULO 1 – ANTROPOLOGIA DA DOENÇA  

 

Algumas palavras são necessárias para expor a proposta do principal suporte teórico 

deste trabalho, de François Laplantine (2010). O autor se inspira em Lévi-Strauss para sugerir 

a superação, como dissemos na introdução, dos estudos monográficos para atingir a 

generalização. Para tanto, se propõe a construir modelos de diagnóstico e modelos 

terapêuticos. Não é preciso dizer que tais modelos são construídos e não ―retratos da 

realidade‖, são, entretanto, importantes para ordenar e indicar caminhos de interpretação da 

realidade ou das realidades empiricamente abordadas. 

A antropologia da saúde no Brasil encontra um amplo conjunto de investigação, como 

mostram os artigos e pesquisas de interesse antropológico, e as fontes de pesquisa são muito 

numerosas e variadas. Mas, qual é afinal o objetivo da antropologia na área da saúde, e qual é 

o papel prático da antropologia? Esses questionamentos ainda são de fundamental importância 

para a compreensão de uma doença, assim como o são as questões doença/saúde, 

tratamento/cura. De fato, o modo de remontar o estudo da área e de definir os objetivos da 

disciplina variam. 

O interesse pela saúde/doença é universal, e assim, todas as culturas tem seus sistemas 

de interpretação bem como suas especialidades, na maneira pela qual a história da medicina 

científica é contada. Um dos primeiros especialistas a ser citado é Hipócrates
3
, para quem 

―[...] a doença é uma alteração que certamente não pode ser compreendida independentemente 

do meio geográfico e climático, mas se liga principalmente a um desequilíbrio interno‖ 

(LAPLANTINE, 2010, p. 80).  Esse desequilíbrio interno (quando identificado pela autora 

como, melancolia, seria o resultado da contaminação do sangue pela ―bílis fria‖, já a mania, 

seria resultado da corrupção do sangue pela ―bílis quente‖) é a manifestação da doença vinda 

de dentro do organismo para fora. Essa demonstração de uma patologia proveniente do 

interior do indivíduo também é percebida em uma sociedade. Muitas vezes a sociedade fica 

adoecida devido à falta de equilíbrio no seu interior, ficando doente com patologias 

                                                           
3
 Hipócrates de Cós (460 a.C.), que deu à medicina o espírito científico, em uma tentativa de explicar os estados de 

enfermidade e saúde, postulou a existência de quatro fluidos (humores) principais no corpo: bile amarela, bile negra, fleuma e 

sangue; desta forma, a saúde era baseada no equilíbrio destes elementos. (CASTRO, M.G. de; ANDRADE, T.M.R.; 

MULLER, M.C. Conceito Mente e Corpo através da História. Revista Psicologia em Estudo, Maringá, v. 11, n. 1, p. 39-43, 

jan./abr. 2006. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/pe/v11n1/v11n1a05.pdf>. Acesso em: 04 dez. 2014.). 

 



25 

 

frequentemente vindas de dentro de si mesmas. O desequilíbrio pode ser visto também como 

diferença social, incompetência do sistema.  

Exemplo de uma sociedade adoecida é encontrar regiões que têm ainda a desnutrição, 

doença que representa a falta de cuidado da população e com a população; a carência de 

alimentação, de estudo, de água, enfim, o destrato da sociedade a torna adoecida. 

Assim, também o destrato do homem com ele mesmo o torna doente, a negligência de 

valores, o boicote em relação a questões da vida, a recusa de amar e a repressão, são atos e 

sentimentos que acarretam uma invasão na alma, trazendo a doença popularmente conhecida 

como a ―doença do século‖: o câncer. Ou como refere Sontag em sua obra ―A doença como 

metáfora‖: ―Agora é a vez do câncer ocupar a vaga da enfermidade que entra sem pedir 

licença‖. 

 

1.1 A doença e seus modelos 

 

Os modelos de doença construídos a partir da primeira realidade devem permitir 

aflorar as representações sobre saúde e modelos êmicos, presentes de formas implícitas, as 

doenças são mais vivenciadas do que pensadas as suas explicações. Em algumas sociedades 

são construídas por meio da religião, com as (os) adivinhas, videntes. Laplantine (2010) 

apresenta o exemplo da sociedade Baluê: 

[...] sociedade Baluê da Costa do Marfim, tem seus próprios especialistas (os 

adivinhas e os ―videntes‖) que estabelecem os critérios (que certamente não são os 

nossos) do normal e do patológico, da possessão maligna a ser extirpada e da 

possessão benigna a ser cultivada. 

Os modelos êmicos não são fatos, são basicamente a abstração das explicações da 

doença, ou seja, tentativas de construção que buscam a explicação dos fatos. Os estudos 

comparativos desses modelos etiológicos e terapêuticos das relações recíprocas tornam–se 

apoio da antropologia médica, ou ainda, a etnologia nos faz pensar sobre a origem de diversos 

povos e a forma que cada um se relaciona com a doença. O trabalho do antropólogo não se 

restringe a busca pela lógica específica de grupos ou unidades diferentes entre si, mas, de 

analisar as evoluções peculiares de cada uma delas. Laplantine mostra as exigências de um 

modelo de crença, muito comum, caracterizado pelo fechamento, em que o sistema de crenças 

mobilizado é apresentado de forma fechada. Com isso o autor mostra que, ―as representações 
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da doença e da cura não podem, por si mesma, ser postas em questão, nem podem os 

indivíduos aceitar que estejam engajados.‖ (Laplantine, 2010, p.41). 

 Essa regência de fechamento no qual não coloca as representações da doença e da 

cura em questão, muitas vezes dificulta a inserção de uma profilaxia da doença, causando 

certa resistência em relação a grandes campanhas de informação médica. Nesse caso, o 

modelo etiológico terapêutico deve ser observado para saber analisar sua evolução. 

Poderemos visualizá-la posteriormente, no capítulo da pesquisa de campo, embora, voltado às 

atribuições etnológicas é possível distinguir duas grandes tendências: A primeira de estar 

centrada na medicina da doença, e a segunda, na medicina centrada no homem.  

Entre vários modelos observados por Laplantine o modelo ontológico no ocidente 

também recebe atenção, pelo fato de abordar a interpretação ―erudita‖ da medicina e a 

reinterpretação popular. Dentro dele, podemos observar as abordagens que se sobrepõe nos 

fatos: Medicina das espécies, medicina das lesões e medicina das especificidades.  A medicina 

das especificidades é voltada à catalogação da doença, ou seja, como no sentido botânico 

divididas em família, gêneros, espécies, essencialmente biológicas. Já a das lesões não se 

sobrepõem a medicina das espécies, e não está relacionada a forma de estudo, mas sim, a da 

dessecação da doença. Na medicina das especificidades procura entender e interpretar o ser da 

doença, tendo sempre uma causa específica, traduzido por sintomas. Esse modelo de medicina 

é o pilar do pensamento médico de hoje, trata de encontrar o ―inimigo‖, aquele que faz mal ao 

organismo para poder expulsá–lo ou restituir o que falta. Como explica ainda, Laplantine:  

―Seu modelo terapêutico correspondente consiste, portanto, em restituir o que foi 

perdido (fazer reencontrar o que já havia saído) ou em extrair o que entrou (fazer 

sair o que é de mais), ou seja, neste último caso, combater o que se considera uma 

entidade inimiga e estranha ao doente.‖ (2010, p. 51). 

Esse modelo voltado à uma entidade inimiga, estranha, é o modelo encontrado na 

pesquisa de campo realizada em Sobral/CE, onde os pacientes percebiam por meio dos 

sintomas, diferenças em seu corpo, essas eram atribuídas a um mal que algum inimigo poderia 

ter feito, seja através de feitiço, ou por um ―mal olhado‖, e assim, refletindo no corpo. No 

decorrer do nosso trabalho veremos a explicação voltada à pesquisa de campo. Essas formas 

de interpretação da doença consistem em modelos de representações, que muitas vezes podem 

ser popular ou erudita, especulativo ou experimental, partem de um modelo da antropologia 

médica. E mesmo partindo das especificidades de várias regiões do corpo, os estudos 

topológicos provem de um pensamento geográfico e não histórico, ou ainda: ―A medicina 

ocidental moderna é um pensamento da extensão no sentido cartesiano, ou seja, do espaço, 
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que é ainda hoje o quadro de referência do conhecimento médico positivo.‖ (Laplantine, 

2010, p. 51). 

Com isso, a interpretação ontológica oferece duas vantagens sem muita contestação: 

As doenças são isoláveis e as representações localizadoras são tranquilizantes. Isoláveis pelo 

fato de todo mal se concentrar em um órgão, tornando assim objetiva no sentido de proceder à 

objetivação e retirar o mal, e tranquilizantes por saber, que o que não funciona é um dos meus 

órgãos e não eu mesmo.  

Tanto Laplantine como Sontag discutem representações da doença em geral. O câncer 

é visto como uma doença que manifesta a insatisfação do indivíduo com ele mesmo, a falta ou 

a ausência de amor, de liberdade, de sexo. ―Hoje muitos creem que o câncer é uma doença 

causada por paixão insuficiente, que acomete pessoas sexualmente reprimidas, inibidas, sem 

espontaneidade, incapazes de expressar ira.‖ (SONTAG, 2007, p. 24). O fato da doença 

corroer o corpo de dentro para fora, de uma forma rápida e muitas vezes cruel, faz com que o 

paciente se sinta fadado à morte. Ainda hoje, podemos encontrar pessoas que não sabem que 

têm a enfermidade; muitas vezes o médico comunica à família e o paciente não fica sabendo, 

para seu estado nervoso não atrapalhar o tratamento – em países como, França e Itália, isso se 

tornou uma regra.  

Na França e na Itália, ainda é regra entre os médicos comunicar o diagnóstico de 

câncer à família do paciente, mas não aos pacientes; os médicos consideram que a 

verdade será insuportável para todos os pacientes, exceto para aqueles 

extraordinariamente amadurecidos e inteligentes (SONTAG, 2007, p. 14). 

 

Essa forma de conduzir a informação ao paciente ocorre muitas vezes porque a doença 

é encarada como algo invasor, repugnante, um mal-agouro ou ainda, uma condenação à 

morte. O câncer é percebido como um corpo estranho, que destrói, mas um estranho bem 

particular, uma vez que nasce e se desenvolve de forma invasiva. Etimologicamente podemos 

perceber que a palavra significa ―tumor maligno formado pela multiplicação desordenada de 

células de um tecido ou de um órgão = CANCRO‖ (DICIONÁRIO PRIBERAM, 2014). Essa 

desordem interna seria o retrato da insatisfação consigo mesmo, com sua própria vida, e 

muitas vezes essa insatisfação é passada de geração para geração, assim como a doença. 

Quem já ouviu de alguém que tem câncer a seguinte frase: ―Eu tenho câncer porque minha 

mãe tinha ou porque minha avó tinha‖?  Portanto, essa insatisfação que ocasiona a desordem 

interna já apareceria na grade familiar, essa grade seria construída por meio de atos e 

comportamentos psicológicos e sociais que se repetem, influenciando assim a genética, 
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principalmente quando tratamos de uma doença de cunho emocional, como o câncer. Esta é a 

perspectiva da psicóloga brasileira Cristina Cairo: 

[...] o câncer, na verdade, é fabricado pela mente humana por razões profundas que 

só o seu inconsciente conhece. É uma forma de mobilizar pessoas para o seu lado, 

de punir alguém que o feriu profundamente, mesmo à custa de sua própria vida ou 

de autopunição por não ter agido como deveria naquela situação amarga (1999, p. 

251). 

 

Já a tuberculose, por volta de 1820, era conhecida principalmente como a doença dos 

excessos, tida como doença romantizada, uma manifestação dada pelo organismo pela 

demasia de amor e paixão, pela intensidade e euforia, estar com a febre da tuberculose seria 

―estar ardendo de paixão‖, ou ainda, ―a febre da tuberculose era um sinal de uma chama 

interior: o tuberculoso é alguém ‗consumido‘ pelo ardor que leva à dissolução do corpo‖ 

(SONTAG, 2007, p. 24).  

François Laplantine ao tratar dos modelos de representação da doença (na linha do 

esforço, de passar do particular ao universal) constrói dois segmentos:  

 Modelo exógeno: a doença é um acidente devido à ação de um elemento 

estranho (real ou simbólico) ao doente que, a partir do exterior, vem se abater 

sobre esse último no próprio interior. Dessa posição que confere uma 

prioridade (relativa ou absoluta) à exterioridade patogênica, dois grupos de 

significações podem ser apontados já de início: 

1) A doença tem sua origem na vontade má de um poder antropomorfo ou 

antropomorfizado: feiticeiro, gênio, espírito ou diabo; até mesmo o próprio Deus intervém, 

sob a forma do ―destino‖. Trata-se dos sistemas que Foster (1976) qualifica de personalistas.  

2) A doença tem sua origem em um agente nocivo, mas que é concebido desta vez 

como ―naturais‖ e aqui, diversas explicações casuais muito frequentemente radicalizadas e 

tidas como exclusivas, podem ser distinguidas: 

A) A relação do ser humano com o meio físico. O que aqui se coloca em primeiro 

lugar é, por exemplo:  

 A influência mórbida dos planetas; 

 A influência geográfica, climática e meteorológica;  

 O meio em sentido amplo, ou seja, as condições ecológicas e sociais da 

existência. 
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B) A relação do ser humano com o meio químico e o bioquímico. Um dos adversários 

hoje apontados com maior preferência é o alimento, fraco demais ou forte demais em calorias, 

mal equilibrado, não natural, mas de qualquer forma agindo como uma causa extrínseca sobre 

o organismo (LAPLANTINE, 2010, p. 67-68). 

 Modelo endógeno: ―A prioridade atribuída ao endógeno consiste na inversão 

do modelo precedente ao seu contrário: desta feita, a doença é deslocada para o 

indivíduo e não é mais considerada como uma entidade que lhe é estranha; ela 

vem, ou antes, ela parte do próprio interior do sujeito‖ (LAPLANTINE, 2010, 

p. 78). 

Na Índia, em Nova Délhi, pudemos perceber, por meio da pesquisa de campo realizada 

em agosto de 2012, que a tuberculose é vista como a doença dos excessos, mas um excesso 

não romantizado e sim de vícios e sexo; numa visão mais moderna, a doença está relacionada 

à promiscuidade. No Ocidente, no início do século, entretanto, ainda era conhecida como um 

mal que acometia as pessoas apaixonadas, as pessoas que se relacionavam intensamente, 

emocionalmente. De novo recorremos a Cairo: 

A tuberculose nada mais é do que um peito dolorido por causa de preocupações. 

Significa uma mente preocupada e aflita e acaba acumulando as angústias e tristezas 

no peito, fazendo com que esta parte do corpo fique enfraquecida (1999, p. 78). 

 

Essa angústia seria muitas vezes um amor incondicional, uma paixão intensa por 

alguém ou até mesmo por uma causa. A tuberculose foi uma das doenças mais romantizadas 

em cinemas, teatros e até na música, por autores que expressavam esse amor ardente, essa 

eloquência de amar profundamente. O homem cria sua vida por meio da sua própria mente, do 

que atrai para si; tudo o que ele pensa reflete em sua saúde, em sua vida. A explicação de 

Susan Sontag vem ao encontro, na citação do romance ―Na véspera‖ (1860): 

No fim do Romance Na Véspera (1860), de Turguêniev, Insarov, o jovem 

revolucionário búlgaro exilado, herói do romance, compreende que não pode 

regressar para a Bulgária. Num hotel em Veneza, ele adoece de saudade e de 

frustação, contrai Tuberculose e morre (SONTAG, 2007, p. 25). 

 

O mito da tuberculose e o do câncer mostra a pessoa como responsável por sua própria 

doença; a forma de pensar e agir influenciam a vida do homem, reagindo em seu próprio 

corpo. Mas o imaginário sobre o câncer é muito mais punitivo do que o da tuberculose, muitas 

vezes, ele é visto como a doença do fracasso. Podemos ver isso em um poema de Adem da 

década de 1930:  
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A senhorita Gee ajoelhou-se no altar lateral e 

implorou de joelhos: ―não me deixe cair em 

tentação, mas fazei de mim uma boa moça‖. 

 

Os dias e as noites passavam por ela 

Como onda por destroços na Cornualha 

Ela foi de bicicleta ao médico  

Com a roupa abotoada até o pescoço.  

 

Ela foi de bicicleta ao médico, 

E tocou a campainha do consultório 

―Ah, doutor, tenho uma dor dentro de mim‖.  

E não me sinto muito bem‖ 

 

O doutor Thomas a examinou, 

E depois examinou mais um pouco; 

Caminhou até a bacia para lavar as mãos; 

E disse: ―Porque não veio antes?‖. 

 

O doutor Thomas jantou muito lentamente; 

Embora sua esposa já tivesse terminado; 

E enquanto enrolava o pão em bolinhas; 

Disse: ―O câncer é engraçado‖. 

 

Ninguém sabe qual a sua causa; 

Embora alguns pensem em saber; 

É como um assassino oculto; 

À espera para nos atacar.  

 

Mulheres sem filhos pegam câncer; 

E homens, quando se aposentam; 

É como se tivesse que haver um escoadouro; 

Para seu fogo criativo frustrado‖.  

 

O câncer, portanto, é uma doença vista muitas vezes como algo que vem de ―dentro 

para fora‖; seus sintomas geralmente começam a vir de dentro do organismo. Já a lepra, 

doença a ser estudada neste trabalho, é vista de ―fora para dentro‖. Primeiro, o paciente 

enxerga em seu corpo manchas ou deformações que o fazem questionar por que elas não vão 

embora ou por que elas apareceram, para depois buscar um tratamento. 
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Capítulo 2 – A INTERPRETAÇÃO MÉDICA DA DOENÇA  

 

As interpretações médicas têm caráter universal ao passo que as não médicas variam 

segundo os nichos socioculturais, o que poderemos observar, que as mesmas irão aparecer nas 

falas dos entrevistados.  

A hanseníase é uma doença causada pela bactéria, em forma de bacilo chamada 

Mycobacterium leprae. Foi descoberta em 1873, por Gehard Amauer Hansen, que nomeou a 

doença com seu último sobrenome ―Hansen‖. De cunho infeccioso, atinge a pele e os nervos, 

principalmente, as extremidades da face, perna, braços e pés. ―A Mycobacterium leprae, 

também conhecido como bacilo de Hansen é um parasita intracelular obrigatório que 

apresenta afinidade por células cutâneas (pele) e por células dos nervos periféricos.‖ 

(Secretaria de Saúde do Paraná). 

Destacamos que existem três tipos de hanseníase. Geralmente, no período inicial da 

doença, ela se manifesta com uma lesão de cor mais clara que a pele, havendo cura na maioria 

dos casos. 

A tuberculóide é a forma mais benigna e localizada, as lesões são poucas e ocorrem em 

pessoas com alta resistência ao bacilo Borderline ou Dimorfa, forma intermediária que 

resulta, também, de uma imunidade intermediária, e o número de lesões é maior. 

E, finalmente, a hanseníase Wirchoviana ou lepromatsa é a mais grave, pois, nesse caso 

a imunidade é nula e o bacilo multiplica, em grande quantidade, ―a hanseníase, para fins de 

tratamento, pode ser classificada em: Paucibacilar: de 1 a 5 lesões de pele (baixa carga de 

bacilos); Multibacilar: > de 5 lesões de pele (alta carga de bacilos).‖ (Secretaria de Saúde do 

Paraná)  

A doença é detectada de acordo com sinais e sintomas, seu diagnóstico é basicamente 

clínico sendo examinada a pele, olho, palpitação nervosa, avaliação da sensibilidade 

superficial e da força muscular de membros inferiores e superiores.   

 

Sinais e sintomas  

  Manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em qualquer parte do corpo 

com perda ou alteração de sensibilidade; 
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  Área de pele seca e com falta de suor; 

 Área da pele com queda de pelos, especialmente nas sobrancelhas; 

 Área da pele com perda ou ausência de sensibilidade; 

 Sensação de formigamento (Parestesias) ou diminuição da sensibilidade ao calor, à dor 

e ao tato. A pessoa se queima ou machuca sem perceber. 

 Dor e sensação de choque, fisgadas e agulhadas ao longo dos nervos dos braços e das 

pernas, inchaço de mãos e pés. 

 Diminuição da força dos músculos das mãos, pés e face devido à inflamação de 

nervos, que nesses casos podem estar engrossados e doloridos. 

 Úlceras de pernas e pés. 

 Nódulo (caroços) no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos. 

 Febre, edemas e dor nas juntas. 

 Entupimento, sangramento, ferida, e ressecamento do nariz; 

 Ressecamento nos olhos; 

 Mal estar geral, emagrecimento; 

 Locais com maior predisposição para o surgimento das manchas: mãos, pés, face, 

costas, nádegas e pernas. 

Importante: Em alguns casos, a hanseníase pode ocorrer sem manchas. 

(Fonte: Secretaria de Saúde do Paraná) 

A transmissão acontece por meio de uma pessoa doente que apresenta o bacilo de 

Hansen (multibacilar - MB) e que, estando sem tratamento, elimina o bacilo por meio das vias 

respiratórias (secreções nasais, tosses, espirros), assim podendo infectar outras pessoas 

suscetíveis. O bacilo tem muita possibilidade de infectar grande número de pessoas, mas 

poucas adoecem, porque a maioria apresenta capacidade de defesa do organismo contra o 

bacilo. A forma de transmissão muitas vezes não é esclarecida, sendo assim, vale ressaltar 

como o indivíduo não contrai a doença, ou melhor, como ela não é transmitida:  

 

 

       Meio de copos, pratos, talheres, portanto não há necessidade de separar utensílios 

domésticos da pessoa com hanseníase; 

 Assentos, como cadeiras, bancos; 

 Apertos de mão, abraço, beijo e contatos rápidos em transporte coletivos ou serviços 

de saúde; 
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 Picada de inseto; 

 Relação sexual; 

 Aleitamento materno; 

 Doação de sangue; 

 Herança genética ou congênita (gravidez). 

 

(Fonte: Secretaria de Saúde do Paraná) 

 

 

2.1 A interpretação não médica da doença 

 

A doença estudada, a hanseníase, atinge uma das maiores taxas de crescimento do 

mundo, como vimos no gráfico do início do trabalho, constituindo um dos mais sérios 

problemas de saúde pública do mundo, e foi devido a esse fato que fomos buscar explicação 

teórica do surgimento da doença.  

 A hanseníase surgiu por volta de 4000 anos a.C., sendo identificada pela medicina 

científica ocidental por meio de casos isolados na África, Ásia e Oriente Médio, tendo o 

continente africano sido o pioneiro em casos registrados dessa doença. Esse caminho 

percorrido pela doença, antes mesmo do seu descobrimento, é considerado rápido pela 

ciência, pois é uma patologia exógena, transmitida de ―fora para dentro‖ – o indivíduo que 

estava infectado transmitia para outro que não estava, e assim proliferando a doença.  

Logo no início de seu descobrimento as pessoas não sabiam muito bem como lidar 

com a doença, pelo fato de ter a transmissão aparentemente rápida, de modificar o corpo, 

danificar membros e marcar a pessoa, resultando em estigmas variados. Em decorrência 

desses fatores patológicos, o indivíduo com hanseníase passa a ter uma marca característica 

da doença e essa marca perpassa a cadeia social, formando assim o estigma. Posteriormente, 

ocorre o isolamento durante o tratamento, que sucede desde os templos bíblicos, conforme o 

livro de Levítico: ―Se houver sobre a pele de seu corpo uma mancha branca que não pareça 

mais profunda que a pele e se a pele não se tiver tornado branca, o sacerdote isolará durante 

sete dias aquele que estiver atacado pelo mal‖ (capítulo 13, versículo 3-4).  

A descoberta do tratamento aconteceu em 1873 por Gerhard Armauer Hansen, cujo 

último sobrenome originou o nome da doença. A primeira fase de evolução do tratamento 

havia começado, mas o estigma que os pacientes carregavam perdurou, sendo presente 
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atualmente. Essa marca social tornou-se histórica, devido as consequências da doença que 

deforma o indivíduo lentamente. Essa degradação ocasionava medo e pânico na sociedade; na 

França, por exemplo, a doença passou a ser um adjetivo, ―uma fachada de pedra corroída 

ainda é chamada de lépreuse‖ (SONTAG, p. 53). No Brasil, o adjetivo veio em forma de 

xingamento. Popularmente falando, quando queremos censurar alguém, o chamamos de 

―lazarento‖.  

Até a transição do século XIX para o século XX a doença era chamada de morfeia e 

os indivíduos portadores da moléstia eram estigmatizados com a expressão 

morfético ou lazarento. Ainda hoje, em certas regiões do país esses termos são 

usados como xingamento altamente agressivo. A palavra lazarento vem de Lázaro 

irmão de Maria e Marta ressuscitado por Cristo. Aliás era comum as pessoas 

batizarem filhos e filhas com o nome de Lázaro, Lázara, procurando de forma 

mágica evitar a doença (Palestra proferida na UPM, como capítulo de livro de 

povoamento do sertão do Vale do Paranapanema de BORGES, 2008). 

 

No início dos anos 1920, a doença era conhecida como lepra, e os portadores passaram 

a ser isolados em sanatórios, além de sofrer as consequências da própria doença, pois não 

havia tratamento adequado e evoluído que a controlasse e a curasse.  Essa separação era vista 

como necessária, para que a sociedade e os pesquisadores pudessem ter o controle físico dos 

pacientes e assim, descobrir a cura da doença. Mas essa separação passou a ser uma 

segregação que traumatizava toda família, pelo fato do doente ter que morar por tempo 

indeterminado em leprosários distantes. Assim, pacientes passaram a não acreditar que 

estavam com essa doença, o inconsciente coletivo não acreditava estar com hanseníase e sim 

com alguma mancha que iria passar. Em pesquisas realizadas nos anos de 2008 e 2009 no 

Nordeste do Brasil, na cidade de Sobral/CE, pudemos encontrar portadores da doença que não 

acreditavam estar com a moléstia, mas com outras de características semelhantes, como 

cobreiro ou sarna e muito deles acreditavam que estavam com uma ―doença da alma‖, como o 

―mau-olhado‖. O fardo de carregar uma doença que ocasionava aniquilamento social na vida 

do portador, e muitas vezes deformidade, fazia com que o indivíduo achasse que essa moléstia 

era divina. Ele acreditava que era impuro e que havia sido castigado, por fim, esse imaginário 

cultural da doença passou de geração para geração. Atualmente existe tratamento para a 

doença, com o qual, o paciente não a transmite, a partir do momento em que ingere o primeiro 

comprimido.  

 Como citado anteriormente, a hanseníase existe há mais de 4000 a.C., e foi 

identificada pela medicina científica ocidental, através de casos isolados na África, Ásia e 

Oriente Médio. Segundo o Manual de Leprologia do Departamento Nacional de Saúde, a 

doença é ―conhecida há mais de quatro mil e quinhentos anos na Índia; China e Japão; já 
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existia no Egito quatro mil e trezentos antes de Cristo; já dizia o papiro da época de Ramsés 

II‖ (Ministério da Saúde, 1960). 

 Apesar do tempo de existência, ainda hoje, é discutida a sua origem. Contudo, é dado 

como certo que, no continente Africano foram encontrados os primeiros casos e registros da 

doença, especificamente no Antigo Egito, há mais quatro mil anos antes de Cristo. ―Writers of 

these ancient sources believed, in fact, that the origin of leprosy was in Egypt‖ (MARK, 2002, 

p.32).  

 No Egito, durante o período pré-dinástico, a doença já era conhecida, este foi o tempo 

do fim do período da Pedra, décimo milênio, responsável pela transição do sedentarismo, ou 

seja, do homem nômade para o período agrícola, iniciando, assim, o Período Arcaico, o fim 

da primeira e segunda dinastia representado pelo período inicial do Bronze. ―Protodinástico: 

época sumérica arcaica ou pré-sargonida, época inicial do Bronze, 3100-2900‖ (CARDOSO, 

1991).  

 Muito tempo depois, em 331 a.C., no período de Alexandre Magno ou Alexandre ―O 

Grande‖, príncipe e rei da Macedônia, fundador da cidade de Alexandria, nascia a Escola de 

Alexandria, onde se destaca dois grandes investigadores da medicina: Herófilo, fundador da 

disciplina de anatomia, não se limitava as observações casuais fazendo assim, um estudo 

sistemático em cadáveres. E, Erasístrato, fundador da escola de medicina de Alexandria. 

Como afirma Sousa, em sua obra Curso de História da Medicina (1981, p. 102):  

Herófilo de Calcedônia (f.c 300 a.C.), discípulo de Praxágoras de Cós, é considerado 

o fundador da anatomia como disciplina cientifica, porque fez dela, pela primeira 

vez, um estudo sistemático no cadáver humano, não se limitando ao registro de 

observações casuais e isoladas. 

  

 Exatamente nesse período, houve uma remota tentativa de descoberta da doença com 

Straton de Alexandria, que viveu em 300 a.C., e, assim, pôde ser descrita a hanseníase, 

mesmo sem um nome específico. Ele descreveu uma doença com manchas escuras e úlceras, 

espessamento lábios, e perda de dedo do pé e da mão. 

Straton from Alexandria, who lived in 300 BCE, may have described leprosy but 

with no specific name, describing a disease with dark patches and ulcers, thickening 

lips, and finger and toe loss (MARK, 2002, p. 32). 

 

 A doença já havia sido detectada de uma forma sintomática, o que comprovava sua 

existência. Segundo historiadores, a doença começou a se expandir para o Oriente por meio 

das expedições de Alexandre ―O Grande‖. 
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 Na busca de registros antigos da existência da hanseníase, encontramos num artigo de 

Robbins (2009), a referência de restos esqueletais datados 2000 anos a.C., que apresentavam 

mudanças provocadas pelo mal da hanseníase. Ele destaca que o crânio  apresentou alterações 

patológicas no septo nasal, o palato e maxila, abscessos dentários e perda de dentes, 

apresentando assim, doença degenerativa em vários membros, vértebras, costelas e pelve, bem 

como a evidência de infecção.  

However, direct evidence of the disease in ancient remains is the only way to truly 

discernits presence in a particular region and time period. A skeleton dating to 2000 

BCE from Ra-jasthan, India, has been identified as presenting skeletal changes 

associated with leprosy—the cranium presented pathological changes to the nasal 

spine, palate, and maxilla, tooth loss, and abscesses on several teeth and the post 

cranium presented degenerative disease on several of the limbs, vertebrae, ribs, and 

pelvis, as well as evidence of infection on the tibiae. (Robbins et al., 2009) 

 

 Cerca de 2000 a.C. a  Índia foi assinalada pelo o início de seu período histórico, ou 

melhor, a invasão dos árias, povos nômades vindos do Irã que ocuparam a região do Punjab e 

dominaram a civilização dos hindus, absorvendo-lhe numerosos elementos. Assim, dá-se 

início ao Período Védico (1500-500 a.C.), narrado nos Vedas, hinos sagrados de diferentes 

épocas, escritos em sânscrito.  

 O período Védico deu início, também, a medicina Védica, um momento marcado por 

uma medicina erudita regada de tradição oral transmitida de professor para estudante, para 

logo em seguida ser copilada em sânscrito. Ela é, tradicionalmente, conhecida como medicina 

ayurveda: 

A medicina erudita, ayurvédica compreende um corpo teórico de conhecimentos 

acerca do sistema de saúde, cuja origem parece residir no Atharvaveda (cerca de 

3500 anos). A medicina erudita começou por ser de tradição oral, de professor a 

estudante, sendo posteriormente compilada em sânscrito, nos Samhitas, consistindo 

num elaborado corpo de conhecimentos médicos que abrangem tratamentos de 

vários géneros, com descrição das várias patologias, bem como conhecimentos 

aprofundados de anatomia e fisiologia, prática cirúrgica e medicina interna. 

(SANT‘ANA, 2008, p.1) 

 

 Sabemos que, no inconsciente coletivo dos indianos, quando se trata do tema saúde, a 

mesma é vista de forma diferente da perspectiva ocidental, tendo como base a Alma, o Corpo 

e a Mente.  

 A doença, segundo estudiosos, foi levada para a Europa pelo Exército Persa (339- 531 

a.C.), através do mediterrâneo. Já na América Latina, a lepra veio no período da colonização, 

com os portugueses, espanhóis e escravos africanos. Aliás, não consta registro de que nossos 
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índios tivessem hanseníase antes desse período. Segundo o Ministério da Saúde (1960), ―a 

lepra era desconhecida entre as tribos indígenas do Novo Mundo.‖.  

 Na América do Norte, os estudos do Dr. Pollitzer, professor da University of North 

Carolina at Chapel Hill, e chefe do departamento do American Association of Physical 

Anthropologists, apontam os chineses e os negros como disseminadores da doença em 

território norte americano. Segundo o Ministério da Saúde (1960), ―foram os negros, que 

segundo POLLITZER, introduziram a Lepra na América do Norte pela Flórida, mas os 

chineses a difundiram na Costa do Pacífico.‖.  

 

2.2 A Hanseníase no Brasil 

 

 No Brasil, segundo afirma Letícia Maria Eidt, a hanseníase entrou por meio do litoral, 

a saber: ―A doença entrou no Brasil, por vários pontos do litoral, com os primeiros 

colonizadores portugueses, principalmente açorianos, e para sua disseminação muito 

contribuíram os escravos africanos‖ (2004, p.80) 
4
.  

 Com isso, os primeiros casos foram notificados no Rio de Janeiro, por volta de 1600. 

Também, nesse período foram encontrados focos da doença na Bahia, no Pará e, 

principalmente no litoral brasileiro, devido ao processo de colonização, por meio da chegada 

dos barcos e navios negreiros vindos da África e de Portugal.   

 Opromolla (1981 e 2000) nos diz que: 

[...] os primeiros documentos que atestam a existência da hanseníase no território 

brasileiro datam dos primeiros anos do século XVII, tanto que em 1696 o 

governador Artur de Sá e Menezes procurava dar assistência, no Rio de Janeiro, aos 

doentes já então em número apreciável. 

 

 No sul do país, a doença chegou por volta dos séculos XVI e XVII, começando por 

São Paulo, e sendo assim, disseminada no período bandeirantista. Posteriormente, ela foi 

sendo levada para Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Com isso, a hanseníase estava 

instalada no Brasil.  

                                                           
4 EIDT, L.M. Breve história da hanseníase: sua expansão do mundo para as Américas, o Brasil e o Rio Grande do Sul e sua 

trajetória na saúde pública brasileira. Revista Saúde e Sociedade, v.13, n.2, p.76-88, maio-ago, 2004. Disponível em: 

http://www.ceads.org.br/0/Breve-historia-da-hanseniase.pdf. Acesso em: 04 dez.2014.) 
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 Depois do conhecimento da doença, iniciou-se a luta contra o surto, iniciada no 

período do descobrimento dos primeiros casos no Rio de Janeiro, as autoridades da época 

enviaram pedido de ajuda a Portugal e não obtiveram resposta, as decisões só foram tomadas 

dois séculos depois, com a criação de asilos, como afirma o mesmo autor citado 

anteriormente.  

 O grande problema é que devido a falta de conhecimento da doença e a carência de 

tratamento, os asilos também recebiam pacientes portadores de outras patologias. Os doentes 

com hanseníase conviviam com pessoas que estavam com imunidade baixa e assim, 

transmitiam deliberadamente a lepra. Apesar dos asilos terem sido criados como forma de 

isolar o doente e conter a doença, a segregação de todos tinha implicações perversas.  

 

 

2.3 A Institucionalização dos Leprosários no Brasil  

 

 A ausência coletiva de conhecimento sobre os sintomas e a velocidade da degradação 

física dos enfermos, causava pânico na população e aumentava a incidência da doença. A 

carência de diagnóstico clínico, da nova enfermidade que se espalhava com muita velocidade, 

tornou a Lepra, no ano de 1902, uma doença de notificação compulsória, assim como, todas 

as doenças ―ulceradas‖.  

A favor da hipótese da dificuldade de diagnóstico clínico apontam os termos 

utilizados ao se introduzir a lepra como doença de notificação compulsória (―lepra 

ulcerada‖), que constam das Instruções para o Serviço de Higiene de Defesa da 

Capital da República, de 18/09/1902, e que regulamentavam o Decreto n°. 4.464, de 

12/07/1902, na gestão do médico Nuno de Andrade. O instrumento normativo 

acrescentava, então, a enfermidade ―ulcerada‖ à notificação obrigatória da varíola, 

difteria, tifo, febre tifóide, tuberculose ―aberta‖ e das chamadas enfermidades 

―pestilenciais‖ (febre amarela, peste e cólera, como regra) (BRASIL, 1902). 

(SANTOS; FARIA; MENEZES, 2008, p.168) 

 

 Antes de algumas medidas normativas serem tomadas, foram abertos asilos 

filantrópicos para os doentes. Em Recife, no ano de 1714, foi criado um asilo pelo Pe. 

Antônio Manoel, esse mais de um século depois, no ano de 1879, deu origem ao Hospital de 

Lázaro.  

 Mas o que tornou controlável os casos de hanseníase foi o inicio da criação do 

Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), em janeiro de 1920, tendo a frente o Dr. 
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Carlos Chagas. O DNSP impulsionou a ação pública no País com a implantação de Centros de 

Saúde em Centros Urbanos e, também, com a implantação do sistema de profilaxia rural em 

vários Estados. Nesse mesmo departamento foi criada, sob o Decreto n° 14.354 de 

15/09/1920, a Inspetoria de Lepra como afirma a Secretaria de Saúde com o Manual de 

Leprologia: ―Em 1920, com a criação da Inspetoria de Lepra e Doenças Venéreas, primeiro 

órgão federal destinado à campanha contra a lepra, houve um salutar movimento no país com 

respeito ao problema do Mal de HANSEN‖. 

 O período administrativo de Carlos Chagas foi marcado por uma política, ou melhor, 

uma ―polícia‖ sanitária, que prevenia a disseminação da doença, já que ainda não tinha sido 

detectada a pandemia, que se alastrava pelo País.  

 Com isso, o Brasil ficou em estado de alerta sobre a doença e no ano de 1923 

reafirmou a notificação compulsória da hanseníase. Como afirma Castro Santos et. al.: ―foi 

reafirmada, em 1923, pelo Decreto n. 16.300, de 31 de dezembro, artigo 445, inciso X, do 

Regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública.‖ Essa legislação tornava 

obrigatória a notificação de outras doenças, além do mal de Hansen, como febre amarela, 

peste, cólera, tifo, varíola, tuberculose, tracoma, leishmaniose e impaludismo. Destacamos o 

artigo 446 que previa:  

Incumbe fazer a notificação: a) ao médico assistente ou conferente, e, em sua falta, 

ao chefe da família ou parente mais próximo que residir com o doente ou suspeito, 

ao enfermeiro ou pessoa que o acompanhe; b) nas casas de habitação coletiva, aos 

que as dirigirem ou por elas responderem, ainda que a notificação já tenha sido feita 

pelo médico, ou outra pessoa; c) ao que tiver a seu cargo a direção de 

estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, colégio, escola, asilo, casa de 

saúde ou hospital, creche, maternidade, dispensário, policlínica ou estabelecimentos 

congêneres onde estiver o doente ou suspeito. Nos casos de lepra a notificação 

incumbe também ao próprio doente. (SANTOS; FARIA; MENEZES, 2008, p.169)  

 

 Essa legislação, criada nos anos 1920 até 1930, deu início ao método de tratamento 

que se apoiava em três estágios de divisão social para fomentar o tratamento da hanseníase, a 

saber: o Leprosário, o Dispensário e o Preventório; assim discriminados: o contaminado (no 

Leprosário), o comunicante (no Dispensário) e os filhos dos infectados (no Preventório).  

 Nos Leprosários, onde segregavam os doentes, estes eram obrigados a serem 

confinados para que não transmitissem a doença, esse confinamento gerou muita discussão 

entre os médicos devido as péssimas instalações e à falta de preparo dos profissionais na 

relação com os pacientes. Por outro lado, os Leprosários deram base para amadurecer um 

estudo sobre a doença, já que os pacientes se encontravam em um mesmo lugar. Os 
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Dispensários, naquela época, eram responsáveis não só pela lepra, mas, também, pelas 

doenças venéreas; assim, a lepra ficava em plano secundário. Os Preventórios abrigavam 

filhos de hansenianos e tinham educandários dentro dos estabelecimentos, eles eram mantidos 

parcialmente pelo Governo Federal, sendo boa parte da manutenção particular.  

 O questionamento desse confinamento teve início nos anos de 1940, com as 

descobertas dos tratamentos quimioterápicos, passou-se a perceber que o confinamento e a 

exclusão social não detinham a doença e muito menos reduzia o número de casos. Em 1958, 

já se discutia, no mundo todo, esse sistema de tratamento por meio de isolamento. No 7º 

Congresso Internacional de Lepra esse questionamento foi exaustivamente discutido, como 

podemos ver nos estudos de Arieli Videres (2010)
5
:  

―debate foi reforçado no 7º Congresso Internacional de Lepra, realizado em 1958, na 

cidade de Tóquio, quando  foi ratificado que a forma de contágio não era hereditária 

e havia possibilidade de cura com os antibióticos e sulfas. 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‖. 

 Sobre o isolamento, podemos observar a imposição do biopoder ao Estado isolando as 

populações tidas como danosas à saúde do organismo social. Surge, então, o que Goffman 

chama de instituições totais fechadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 VIDERES, A.R.N. Trajetória de vida de ex-portadores de hanseníase com histórico asilar. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 2010. Disponível em: 

http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/bitstream/1/9257/1/ArieliRNV_DISSERT.pdf. Acesso em: 04 dez. 2014. 
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Capítulo 3 - PESQUISA DE CAMPO 

 

François Laplantine nos inspirou na escolha metodológica, levando em consideração 

que o mesmo trabalha com fontes diversas em sua pesquisa sobre a doença, sejam elas: 

entrevistas com pacientes e terapeutas ou literatura (história da medicina e sua origem). O 

caminho metodológico da pesquisa conta com estudos de textos acadêmicos médicos e não 

médicos, buscando entender os modelos sociais da doença por meio de investigação teórica 

do surgimento da hanseníase até a sua chegada ao Brasil. Utilizamos de dados censitários para 

compreender a evolução da hanseníase e a sua prevalência nos últimos anos. E ainda 

contamos com o referencial teórico de Sontag para o entendimento da doença e Laplantine na 

condução da pesquisa. Em campo, houve três momentos que permitiram entender os modelos 

não médicos da doença, sendo eles: O primeiro na cidade de Sobral/CE; o segundo em Mogi 

das Cruzes/SP e o terceiro em Nova Délhi – Índia.  

Laplantine contribuiu para nossa reflexão partir de uma análise da diversidade das 

falas de saúde existentes, quando o mesmo realiza a classificação dos modelos etiológicos da 

doença e por arquétipos de cura terapêuticos relacionados, seu modelo de cura, serve sempre à 

lógica do formato etiológico, entre as explicações para doença, o autor aponta: o modelo 

endógeno, racional (ou funcional), que vê a doença como desordem orgânica, como produção 

do próprio corpo; e, o modelo exógeno, que compreende a doença como algo externo e 

―invasor‖ ao corpo.  Esses modelos não seriam produtos de percepções individuais, mas 

coletivas, à medida que apontam como determinada cultura de um grupo ou subgrupo, onde 

interpreta os fenômenos que são representações construídas e partilhadas socialmente.  Nesse 

sentido, os modelos adotados por uma sociedade, oferecem formatos interpretativos, que 

justificam e confirmam uma ―ordem social‖, podendo dizer ainda, que tais formulações são 

inconscientes, não percebidas pelos indivíduos; as explicações apresentadas pelos membros 

seriam sempre repletas de vieses devido a crença de quem os expressa. Nas sociedades 

contemporâneas podemos encontrar diferentes repertórios de representações que podem 

combinar substituir, ou sobrepor em diversas situações.  

Na análise dos dados da pesquisa, buscamos padrões explicativos do contexto 

sociocultural em relação à doença, e examinar as estruturas do pensamento e funcionamento 

dos modelos de saúde e doença.  O intuito não foi buscar as formas de cura da hanseníase, 

mas sim, os modelos que contribuem para o aumento da doença e sua prevalência. Sugerimos 
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ainda, que a não adesão ao tratamento, e o evitar da identificação da doença, resultam no 

estigma e propiciam a prevalência, cronificação e piora das lesões, salientamos ainda que, o 

estigma pode ser responsável por um custo social (e pessoal) maiores.  

A perspectiva de construção dos modelos de saúde/doença remete à questão de que 

não existe, de início, um sistema interpretativo correto ou ―mais real‖ que outro, já que todos 

são produtos de um grupo ou subgrupo. Não estamos buscando avaliar cada estrutura a partir 

de uma, mas sim, buscar uma comparação entre os modelos, as realidades pesquisadas, 

analisando para tanto, a evolução própria de cada uma delas.  

Por meio da representação social entendemos uma forma de saber negociado e contido 

no senso comum, que permite ao indivíduo uma visão de mundo e o orienta nas táticas que 

desenvolve em seu meio social.  Somente no interior de um determinado contexto social e 

cultural, as representações ganham sentido e significado.  Buscamos três momentos para 

entender o senso de cada sociedade e a dinâmica destas, em relação à doença.  

Os lugares escolhidos para ir a campo foram selecionados depois de várias pesquisas 

bibliográficas, leituras e artigos acadêmicos, textos médicos e não médicos sobre a doença, e 

principalmente sobre dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como vimos no início do trabalho.   

A busca pela compreensão de como os indivíduos portadores de hanseníase, 

percebiam a doença e como faziam para obter o tratamento e permanecer até o término, era o 

que nos norteava para compreender as representações sociais dentro dos lugares visitados. O 

que mais me intrigava durante o período da pesquisa era o crescimento da enfermidade no 

Brasil e o índice de prevalência, o que acontecia na mente das pessoas que encontravam uma 

macha em seu corpo e como a encaravam, e o que faziam para tratar e como tratavam. 

Entender a realidade de pessoas que convivem com a hanseníase e entender o seu meio social 

nos possibilitou descobrir diversos fatores de aumento da doença.  O primeiro momento foi 

em Sobral/CE, nos anos de 2010 e 2011, onde foi realizada a pesquisa de mestrado, nos anos 

de 2007 e 2009 com as benzedeiras, devido estas serem inclusas no PSF, Programa de Saúde 

da Família como agentes informais de saúde e já terem contato com hansenianos da região.  O 

segundo momento foi em Mogi das Cruzes/SP, também em 2011 com um senhor que cresceu 

em um hospital colônia aprendeu por meio da necessidade dos hansenianos a ganhar dinheiro 

e atender as demandas de quem foi mutilado pela doença. E o terceiro momento, foi na Índia, 

em Nova Délhi, em 2012 onde o índice de hanseníase é um dos mais altos do mundo. 
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Sobral/CE 

A pesquisa de Sobral/CE foi realizada em dois bairros da cidade onde pudemos 

encontrar o maior número de hansenianos da região, são os bairros de Sumaré e Terrenos 

Novos, um contexto social já conhecido anteriormente, com a pesquisa de mestrado, na qual 

foi investigado a realidade das benzedeiras como coadjuvante no tratamento da Desnutrição, 

Hanseníase e Tuberculose.  

Nessa pesquisa foi observada que a presença das benzedeiras no tratamento da 

hanseníase foi um processo de auto-estimulação da cultura local, sendo o catolicismo popular, 

a religião predominante da região, e essas mulheres desenvolve um papel de extrema 

importância na detecção da doença. Elas foram treinadas pela Secretaria de Saúde para saber 

detectar a mancha referente à hanseníase, depois de detectada encaminhavam o paciente ao 

Posto de Saúde. No treinamento recebiam um livro confeccionado em tecido, para não que 

não fosse deteriorado rápido, o qual continha fotos dos tipos de hanseníase, assim elas 

aprendiam a identificar a doença, e encaminhar à Unidade de Saúde. Em conversas informais 

com o Secretário da Saúde, na época, Carlos Hilton, notamos a importância desse treinamento 

como contribuição para o tratamento da doença na região: 

O município não pode ir contra essa cultura porque uma das questões fortes 

para a manutenção e preservação da saúde é a auto-estimulação. 

Observamos que a figura do rezador em Sobral, durante muito tempo, não 

foi aproveitada do jeito que deveria ser, e isso contribuiu muito para 

subnotificações de hanseníase na cidade, pois a cultura, antes, era muito 

concentrada na fé. Essas rezas eram passivas de informação, e a partir de 

1997 o município começou a aproximar o contato com as benzedeiras por 

meio de líderes comunitários, pois a falta dessa aproximação colaborava  

para a propagação de casos, principalmente o de hanseníase. O Secretário 

deu o exemplo de casos frequentes em que o indivíduo portador da 

hanseníase ia constantemente para o rezador para benzer, pois este pensava 

que estava com uma dermatose e dizia que era quebranto. Era benzido e 

voltava para casa, e a macha continuava.  (Pesquisa de Campo, Março, 

2007). 

 

Devido essa afirmação de Carlos Hilton, passamos a conhecer os portadores da 

doença, fomos as suas casas, junto com uma agente de saúde da região, acompanhamos a 
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rotina da mesma, desde a sua chegada dela ao posto até as visitas domiciliares na região. O 

sistema organizacional de saúde funciona da seguinte forma: Posto de Saúde, Agente de 

Saúde e Rezadeiras (coadjuvantes), não necessariamente nessa ordem.  

A primeira entrevistada foi a dona Rosália, uma senhora de 63 anos, que dificilmente 

vai ao posto de saúde e pelo fato de estarmos lá, a agente de saúde quis nos apresentar essa 

senhora, para conversarmos, e ver sua reação com a doença, na nossa frente. Quando 

chegamos, dona Rosália nos recebeu desconfiada, sentada na calçada de sua casa, ali, ficamos 

conversando. De início perguntamos se ela costumava ir ao posto de saúde e se tinha algum 

problema de mancha. Ela nos respondia que sim, e, que toda semana estava no posto de saúde 

para retirar os remédios de pressão, mas que ela não tinha nenhum problema de mancha, logo 

que me respondia isso, a agente de saúde perguntava de uma forma repreensiva se ela 

realmente não tinha problema de mancha. E dona Rosália respondia: “Tem não negocio de 

pele não.”.   

Perguntamos o que ela ia fazer toda semana no posto, dona Rosália novamente 

respondeu: ―Eu só vou mais por causa da pressão. Nas consultas, passo seis meses que a 

gente ganha os remédios, aí quando termina os remédios vai fazer outras (faço) consulta pra 

ganhar seis mês (meses) de novo. Aí só é isso.”   

A agente de saúde perguntou educadamente se dona Rosália tinha ido ver a mancha da 

perna dela, dona Rosália respondeu:  

“Essas manchas aqui não tem nada com doença. Isso aqui era, quando eu 

era pequena. Pequena não, moça, já mocinha. Tive muita catapora... muito 

mesmo porque fiquei na casa de bananas.... Quando eu fiquei boa das 

cataporas, .... foi que eu fiquei mesmo doente. Não é que eu fiquei boa das 

varíolas?? Fiquei doente um mês só. Fiquei doente do sarampo. O sarampo 

foi tão grande que morreu um irmão meu... que morreu de sarampo.... Que 

essas duas bicha aqui, foi eu com medo da linha do trem. Levava aquela 

menina minha pra Santa Casa aí quando nós voltemos (nós voltamos) com 

medo de chove , aí eu vi o trem lá na casa do Coração de Jesus, aí mandei a 

menina corre pra passa né?  quando ela passou do lado de lá, eu fiquei na 

de cá, corri e cai na que ela passo lá na linha do trem.”  

Logo em seguida perguntamos se ela chegou a ver o programa da mancha, que havia 

na região.  Dona Rosália me responde:  
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“Daí... sim eu fiz curso??da mancha lá no posto de saúde, não deu nada. 

Não deu nada, que eu tenho os papel (os papéis) guardado. Quando eu fui 

agora no centro... um dia desses, apareceu essa mancha aqui, mas ela já tá 

ficando boa, graças a Deus... tô tomando remédio. isso aqui é uma impinge. 

Uma impinge com toda certeza, já fui vê... só quem diz que é mancha é o Dr 

Herogue. Já me consultei, me passaram remédio pra mancha.....E o medico 

me passou remédio pra mim tomar seis meses ... No dia 27 eu vô ter de tá lá 

de novo.”  

Dona Rosália também comentou que sua irmã, que é rezadeira, reza nela todos os dias.   

Podemos perceber que a doença não é algo aceito na mente da paciente, a mesma a 

rejeita várias vezes, principalmente quando lembramos da existência da mancha em seu 

corpo, ela  chega a resgatar doenças do passado para justificar a mancha  a hanseníase, e até 

mesmo cria um mundo próprio para acreditar que a mancha é uma impigem, mesmo o médico 

falando que era macha de hanseníase.  Percebemos que essa rejeição é característica da idéia 

de impureza trazida do catolicismo, a concepção de eugenia é sinônimo de pureza, e estar com 

lepra, é não ser puro. No capítulo de Levítico podemos encontrar muitas alusões à perfeição 

física. Mary Douglas em sua obra ―Pureza e Perigo‖ retrata muito bem essa concepção de 

pecado referida em Levítico no capítulo: Abominações de Levítico, apresentando o recorte: 

―Desse modo serão excluídos aqueles que tiverem uma deformidade corporal: cegos, coxos, 

mutilados, pessoas de membros desproporcionados ou tendo uma fratura do pé ou da mão.‖ 

(1966, p. 42). 

 Nas falas da paciente vimos a mesma afirmar, que todos falavam que o que ela tinha 

no corpo não era nada, e que apenas o médico da região havia dito ser mancha, e que estava 

com hanseníase. O catolicismo na região é algo tão forte e presente que fez dona Rosália 

desacreditar do serviço de saúde publica, pois acreditar no médico era reconhecer uma 

impureza.   

 

O segundo entrevistado foi o senhor José de 62 anos, que também nos recebeu na 

frente de sua casa, onde estava jogando baralho com os amigos, nos convidou para entrar e 

conversamos. De início perguntei se ele tinha algum problema de saúde, e ele foi logo falando 

que tinha a doença da macha e que estava se tratando. Perguntei como ele descobriu, e o 

senhor José me respondeu:  
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“Começou sair umas manchas... mancha vermelha no corpo. Saiu aqui, 

aqui... no pescoço, no joelho. Aí eu não sabia o que era. Fui mandar uma 

velhinha rezar, Dona Tereza. Fiz umas quatro vezes ou cinco, pra ver... na 

casa dela. Ai nada de ficar bom. Eu fui pra outro rezador lá em cima que me 

falou: isso ai só em posto de saúde, reza nisso ai não resolve não. Ai, eu fui 

lá descobrir... aí é hanseníase já tem oito meses... já tô fazendo... tô quase 

bom já...”.  

O senhor José foi muito resolvido quando descobriu a doença, se dirigiu ao posto 

médico, se consultou, retirou os remédios e ficou se tratando em casa. No decorrer da 

conversa ele disse que todos do posto médico, eram simpáticos e receptivos, ele perguntou à 

doutora sobre a doença. 

―Eu disse: “doutora, hanseníase”... dentro da bíblia. Daí eu fui vê a bíblia... 

era lepra, leproso. E Jesus Cristo curou dez leprosos de uma vez só em 

Jerusalém... a lepra é Hanseníase, só que antigamente o pessoal era isolado. 

Mas agora não, agora tem remédio, tratamento. A primeira dose que você 

tomou, já pode dividir o talher com qualquer pessoa da família.”. 

A religião é muito bem costurada na vida das pessoas dessa região, o catolicismo 

prevalece antes da tomada de decisão para qualquer ato, principalmente em relação à saúde. 

Notamos que o senhor José ao descobriu a doença por meio das rezadeiras, logo iniciou o 

tratamento, e em seguida recorreu à bíblia para descobrir se a doença tinha cura. Ele recebeu 

bem o diagnóstico, devido o fato de antes do médico ter escutado o benzedor, tentou cinco 

vezes a benzenção, e em seguida encaminhado ao posto médico. Esse método de identificação 

facilitou a aceitação da doença e consequentemente o tratamento.   

A terceira entrevistada conhecida como Telma tem 30 anos de idade, e também foi 

apresentada pela a agente de saúde. Telma nos recebeu na calçada de casa, onde puxou a 

cadeira para conversar. No início perguntei se ela costumava ir a benzedeiras, ela disse que 

não com frequência, mas que já tinha ido. Perguntei se tinha algum problema de saúde, ela me 

disse que não. A agente que estava ao meu lado perguntou o que era a mancha que ela tinha 

na pele, no cotovelo. Telma respondeu: 

“É uma mancha que apareceu, eu usava remédio, usava e não passava. Aí a 

pele foi começando a ficar dormente... Aí fui ao posto médico eles fizeram 

exame e o doutor Herog disse que era mancha e que tinha que tratar... era, 

hanseníase, mas que estava só no começo podia tratar.”  
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De início Telma falava de forma envergonhada que não tinha nenhum problema de 

saúde, mas, que descobriu uma mancha. No decorrer da narrativa, verbaliza que a mancha é 

hanseníase. A princípio, houve um temor em falar e até mesmo de aceitar, quando viu que 

agimos com naturalidade, logo se pôs a falar sobre a doença e que estava tomando remédio 

todo mês, que não tinha esquecido nenhum e que todo mês comparecia ao posto de saúde para 

buscar.  

Entre várias pessoas que conversamos e vimos o dia a dia delas, essas foram a que 

mais nos chamou a atenção. Marcela, a agente de saúde, pode nos mostrar um pouco da rotina 

dela, que acompanha o paciente desde sua ida ao benzedor ou até a descoberta dele em casa, 

por meio de uma mancha simples no corpo. Mesmo depois de encontrada existe uma rejeição, 

o fato de não aceitar a doença, a culpa de carregar o preconceito do contágio, acrescido ao 

preconceito religioso, da sordidez, o fato de estar com hanseníase era sinal de impureza 

espiritual, consequentemente eles negavam. Marcela tem um papel fundamental na mediação 

de paciente/benzedeira.  
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Mogi das Cruzes/SP 

 

A segunda pesquisa foi no ano de 2011, em Mogi das Cruzes/SP. Com o sapateiro 

Edilson Honorato, que nos recebeu e contou toda sua história de vida. 

Edilson descobriu que estava com hanseníase quando tinha nove anos de idade, em 

1966, no Acre, naquela época, quatro anos depois do término da internação compulsória, ele 

não foi obrigado a se internar no hospital, mas sua mãe e dois irmãos foram internados no 

período da compulsória.  ―De 1924 a 1962 o Brasil utilizou a internação compulsória de 

pacientes de hanseníase como controle da doença na comunidade.‖ 

(CASTRO; WATANABE, 2009, p.449).   

“Tem a minha mãe, tinha uma irmã e um irmão, internado na época que eu 

estava lá. Minha mãe se internou eu tinha acredito que uns 4 ou 5 anos de 

idade e ela ficou a vida inteira, e na época dela era internação compulsória. 

Na época que me internei fui para o mesmo hospital” (Pesquisa de campo, 

2011)   

  A internação foi na Colônia Souza Araújo, fundada em 1930 por católicos, sendo uma 

instituição filantrópica, esses asilos filantrópicos fundados por padres, existiam mesmo antes 

do Governo tomar alguma decisão sobre a doença. Um dos primeiros foi em Recife, no ano de 

1714, criado pelo Pe. Antônio Manoel, sendo este mais de um século depois, no ano de 1879, 

o Hospital de Lázaro. Naquele período a presença de pessoas com hanseníase no Acre era 

grande, e levou o Bispo ampliar o hospital dando terrenos e construindo casas ao lado, para 

poder abrigar a todos.  

“O Bispo que cuidava do pessoal, ele comprou um pedaço de terra e fez 

uma nova Colônia, perto do Hospital. Uma pessoa queria ele comprava um 

pedaço de terra e dava para a pessoa, e outra queria ele dava e ai ficou uma 

cidadezinha.” (Pesquisa de campo, 2011).  

  

Edilson conta que para ele foi muito difícil decidir ir para o leprosário, mas depois que 

estava lá dentro passou a gostar, pois o hospital era muito farto e em sua casa não havia tanta 

fartura.  
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“Eu senti um choque muito grande, mas por outro lado foi bom. Mas bom 

entre aspas porque eu não entendia nada da vida porque eu era muito 

criança. E minha família era uma família muito carente e lá dentro do 

hospital era uma fartura muito grande, por isso que achei bom porque eu 

me alimentava bem.” (Pesquisa de campo, 2011) 

Por lá, ele ficou aproximados 10 anos, a carência de escola o desestimulou com os 

estudos, passando assim, a procurar trabalho, já que sentiu muita dificuldade em conseguir 

uma vaga na escola pública. Levando-o somente a buscar emprego e nessa procura por 

trabalho, teve o seu primeiro contato com a sociedade, após tempos vivendo na colônia. 

Edilson se deparou com o medo do preconceito em uma entrevista de emprego no Acre.  

“Meu exame nunca deu nada, porque foi tratado no início. Mas eu tinha 

tanto medo, que deixei o cabelo crescer e me escondia para ninguém ver o 

defeito. Ficava com meus dedos dobrados para as pessoas não verem o 

defeito do meu dedo mindinho que é um pouco dobrado. Aí depois que 

passasse por esse exame receberíamos um laudo, falando que foi negativado 

e que não tínhamos nenhum problema a mais.” (Pesquisa de campo, 2011).  

 

O medo foi o resultado do estigma que Edilson carregava durante anos vivendo no 

hospital, isolado de todos, esse isolamento muitas vezes o fazia sentir–se incapaz de buscar 

algo fora da colônia, para si próprio. Erving Goffman retrata em sua obra Prisão, Manicômios 

e Conventos o contexto de instituições totais:  

Toda instituição conquista parte do tempo e do interesse de seus participantes e lhes 

dá algo de um mundo; em resumo, toda instituição tem tendência de fechamento (...) 

há locais e estabelecimentos para cuidar de pessoas consideradas incapazes de cuidar 

de si mesmo que são também uma ameaça a comunidade, embora d maneira não- 

intencional - ; sanatório para Tuberculosos, hospitais para doentes mentais e 

leprosários. (1961, pp.16-17) 

 

 Depois de 10 anos vivendo na Colônia ele conseguiu ir para Manaus onde trabalhou 

em um supermercado e o medo de ser rejeitado continuava:  

“Teve uma época que fui em Manaus me consultar com uma médica e 

naquela época cabelos grandes era moda, ai aproveitei a moda coloquei os 

cabelos pra frente  e a médica disse: Mostra as mãos  e pode tirar o cabelo 

da orelha, ai eu tirei o cabelo da orelha e deu o laudo que estava aprovado 

para trabalhar. Mas eu tremia de medo.”(Pesquisa de campo, 2011) 
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E foi em Manaus que Edilson teve a oportunidade de conhecer Reinaldo, um amigo 

que também tinha hanseníase e já trabalhava com o Morhan (Movimento de Reintegração das 

Pessoas Atingidas pela Hanseníase), fundado em 1981, e existe até os dias atuas. Através do 

Morhan que Edilson veio para São Paulo para um curso de sapateiro, depois para Bauru fazer 

um curso de prótese, onde passou dois anos até que abriu um concurso em São Bernardo do 

Campo para trabalhar como sapateiro no Hospital Santo Ângelo, ele prestou, passou, e lá 

trabalha até hoje.   

No caso do senhor Edilson e de todos que tinham hanseníase naquela época, o estigma 

da doença foi além de uma macha na pele, foi o que o separou da sociedade e o tirou de 

dentro da família para viver em uma instituição fechada, isolada do resto da cidade. Essa 

segregação precoce causou alguns atrasos na vida de Edilson, deixando sonhos para trás, a 

ausência da escola dentro da Colônia desviou os caminhos que ele queria tomar, pois Edilson 

tinha o sonho de ser médico. “O que foi ruim é que não tinha estudo. Eu tinha vontade em me 

formar em medicina, né, e não cheguei lá por causa disso.”  

Mesmo após nos contar seu desejo em estudar medicina e não ter conseguido devido 

às dificuldades, Edilson nunca perdeu a fé e o bom humor. Contou-nos que em sua viagem 

para São Paulo veio com um amigo e devido à falta de recurso financeiro eles trouxeram uma 

lata de farofa e foram comendo a viagem toda, ele nos fala isso, com muita alegria e 

entusiasmo. As dificuldades em sua mente eram sempre passageiras, a felicidade de estar em 

contato com as pessoas, depois de parte de sua infância e toda sua adolescência, isolado da 

sociedade, era constante, e a determinação com os estudos não parou. Edilson nos contou que 

depois do curso de sapateiro, cursou o de prótese ortopédica, e em seguida fez o supletivo do 

segundo grau e quando o concluiu, iniciou o técnico em enfermagem. A vontade de viver e de 

conquistar conhecimento por meio do estudo era grande, e mesmo com 57 anos ele não 

parava de estudar, tornando-o um homem muito receptivo e educado, esse carisma 

proporcionou ao Edilson dar entrevistas para jornais de São Paulo, Rio de Janeiro e até fora 

do Brasil, em países como a Itália, sempre falando do seu trabalho como protético e sendo 

conhecido como ―Missionário das Palmilhas‖.  

“Eu recebo gente de todo lugar do mundo para falar do meu trabalho e da 

minha vida, é do Rio de Janeiro, de São Paulo, até da Itália me ligaram 

ontem, e eu fiquei dando entrevista pelo telefone, não me incomodo não, eu 

falo com todo mundo.”  
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Nova Délhi - Índia 

 

A terceira parte da pesquisa foi devido ao fato de termos percebido em dados 

estatísticos a quantidade em números de pessoas atingidas pela hanseníase e a prevalência das 

doenças no País. Resolvemos fazer uma viagem até lá, para observamos a forma social da 

doença.  

A pesquisa foi realizada no dia 6 de setembro de 2012, em Nova Délhi no hospital The 

Leprosiy Mission Communit Hospital (Near Rajiv Gandhi Hospital).  A observação começou 

logo que entramos na cidade de Délhi, que possui segundo o Census of Índia, 2011, uma 

população estimada de 16, 753,235 (dezesseis milhões setecentos e cinquenta e três mil e 

duzentos e trinta e cinco) em 42,7 km², ou melhor, 1,38% da população da Índia. As 

condições de saneamento básico como esgoto, água encanada, ruas e estradas são muito 

precárias o que não favorece a saúde da população.  A desigualdade social realmente é muito 

presente (nas ruas) onde podemos ver templos hindus construídos como verdadeiras fortalezas 

e ao redor dessa riqueza pessoas se alimentando nas ruas, bebendo água da lama da sarjeta.    

A religião Hindu com seu sistema de castas tem uma predominância muito grande em 

toda população, o que torna uma casta subordinada à outra; essa subordinação perpassa toda 

cadeia social, tornando o indivíduo muitas vezes acomodado com seu estado social. Em 

conversas informais nas ruas e no hospital de Délhi percebemos que a divisão de casta é 

hereditária e bem definida, as pessoas sabem a que casta pertencem e qual o seu valor dentro 

da sociedade. As divisões ditas por um jovem de 23 anos, com um nível de escolaridade 

básico, pois não havia terminado seus estudos do ensino médio, trabalha em uma agência de 

viagens em Délhi, é a mesma que sabemos dentro do hinduísmo, o que mostra uma coerência 

de informação mesmo em um indivíduo que não possui um nível de escolaridade elevada, o 

que corrobora com o conceito de casta presente mesmo na população com um baixo nível de 

escolaridade; o reforçando o ensinamento cultural e religioso.  As divisões são de acordo com 

o deus Brahma: a Cabeça indica a casta dos Bramas representada pelos: sacerdotes e letrados; 

os Braços indicam a casta dos Xátrias, representada pelos guerreiros, o poder político; as 

Pernas indicam os Váicias, representada pelos comerciantes, e os Pés que representa servos, 

camponeses e artesões. Por último, existe uma parte da população que são os sem castas, ou 

melhor, os Párias, são as pessoas marginalizadas que vivem nas ruas.  
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Essa divisão foi observada também nas conversas informais com os pacientes no 

hospital TLM. O Hospital foi fundado de início na cidade de Allahabade, em 1906 no período 

de segregação dos pacientes, em seguida foi transferido para Naini, com a supervisão do San 

Higginbolhams, um americano missionário presbiteriano e depois dos anos de 1920, foram 

abertos outros hospitais TLM na índia, onde pudemos visitar, o localizado em Nova Délhi. 

 Até o ano de 1984, o hospital era mantido somente pelo Governo, depois desse 

período foi aberto para doações, as quais recebem de vários países e instituições.  A partir do 

ano de 2005, todos os medicamentos são fornecidos gratuitamente. O hospital serve como 

ambulatório para diversas áreas, não só hanseníase, entretanto, os que ficam hospitalizados 

são somente os da hanseníase em estágio avançado, até que a doença seja controlada.  

 Em conversas informais com os pacientes notamos que eles não dimensionavam que 

estavam com a doença. As manchas no corpo surgiam e eles não a percebiam, acreditava que 

era normal, somente depois de anos, quando apareciam às deformidades eles procuravam 

ajuda médica. Notamos, que de uma forma geral na Índia a noção de limpeza é relativo, o que 

pode ser limpo ou puro, para uns, para outros pode não ser. Para uns a vaca é sagrada, para 

outros não. O que retrata bem a literatura de Mary Douglas: 

No Hinduísmo, por exemplo, é absurdo pensar que o impuro e o sagrado possam 

pertencer a uma mesma categoria linguística. A noção de poluição os Hindus sugere 

uma outra maneira de abordar o problema. A final de contas, o sagrado e o profano, 

não são sempre e como que por necessidade diametralmente opostos. Podem ser 

categorias relativas: O que é puro em relação a uma coisa, pode ser impura em 

relação a outra e vice versa. (1991, p.11) 

 

A ambivalência de pureza e impureza, muito presente no pensamento ocidental, é 

relativa na Ásia, ao contrário do Brasil, que possui o catolicismo como religião majoritária, os 

lugares sagrados devem ser protegidos das impurezas, assim como o corpo. Notamos que no 

Brasil existem campanhas sobre mancha, embora essas campanhas sejam isoladas, elas foram 

criadas para que a população perceba que pode ser uma doença e que algo está errado com seu 

corpo. Na Índia, não existe campanha de esclarecimento da doença, a população não 

dimensiona a mancha e a modificação do corpo, resultando num estágio avançado da doença, 

e muitas vezes fazendo com que a população acredite que seja algo espiritual.  

Os pacientes com os quais tivemos contato puderam nos mostrar certa aceitação, ou 

melhor, conforto espiritual, de espera da cura por meio do Deus Ganesha, que para eles é o 

Deus maior. Para muitos, era um período de sofrimento que eles tinham de passar, um carma 

que lhe foi concedido, para que possa superar e elevar–se espiritualmente. Dessa maneira, o 
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fator da religiosidade é fundamental neste contexto de tanto sofrimento com a carência de 

tudo, e cria–se o imaginário, uma fortaleza.  

Enquanto estivemos lá, conversamos com a equipe responsável sobre a hanseníase, e 

informaram que havia esclarecimento da doença por meio de cartazes com fotos, e que o 

Governo dava apoio médico à população. Pudemos perceber que na prática, em conversas 

informais dentro do hospital, com pacientes que tinham vindo de vários lugares da Índia e 

Nepal, e estavam hospitalizados devido o estágio avançado da doença, nos informaram que o 

tratamento é dado apenas por um ano, independente da fase da doença, quem necessitar dar 

continuidade precisaria comprar a medicação, no valor de 7.000,00 (sete mil) rúpias indianas 

por mês, equivalente a 126,00 dólares, o que dificulta a cura e aumenta a prevalência da 

doença. Referiram ainda, sobre os cartazes serem antigos e a divulgação dos mesmos muito 

precários, ficavam somente em uma sala de espera e muito apagados, sem que tivesse 

visibilidade.  

 Outro fator observado foi o índice de analfabetismo em Délhi, pelo fato de ser muito 

alto, de 86,34% , segundo o ultimo senso de 2011, acaba afetando a saúde da população. Essa 

ausência de escolaridade dificulta a detecção da doença, as pessoas demoram a procurar um 

médico, pois não tem conhecimento dos sintomas, e quando recorrem, a doença já está em 

estágio avançado, enfrentando dificuldades no tratamento.  
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Capítulo 4 – ANÁLISE DOS DADOS  

 

Nesta etapa iremos analisar as questões que foram vistas na pesquisa de campo, 

considerando os modelos êmicos construídos a partir da primeira realidade, onde muitas vezes 

a doença é mais vivenciada do que pensada. Iremos em busca de uma tentativa da explicação 

dos fatos por meio da observação e das conversas informais nos lugares pesquisados.  

No primeiro momento a cidade de Sobral/CE, onde a religião católica é muito 

presente, as pessoas demoram a perceber que estão doentes, a doença para elas é o reflexo da 

alma, algo impuro, e estar doente muitas vezes é um castigo por seus atos, ou atos de 

terceiros, como ouvimos e lemos nas narrativas, em que o senhor José primeiramente buscou 

a benzedeira para saber se estava com mau-olhado, ele e outras pessoas da região, antes de 

buscar o posto de saúde costumam procurar as benzedeiras para saber se estão com alguma 

―doença da alma‖ como o quebranto ou mau-olhado que alguém possa ter posto neles.  Mary 

Douglas em sua obra ―Pureza e perigo‖ explica a questão de impureza: ―As regras primitivas 

de impurezas prestam atenção a circunstancias matérias que acompanham os atos e julgam-

nos, por consequência, bons e maus.‖ (1966, p. 13).  

Logo no início vimos Rosália, uma senhora que foi bastante resistente em nos falar 

que estava com hanseníase, essa resistência de reconhecer a doença em seu corpo é 

consequência do pensamento católico trazido por Levítico, e impregnado no inconsciente 

como punição ou algo impuro.  O senhor José nos falou que quando descobriu que estava com 

hanseníase foi perguntar ao médico como era a doença hoje, pois tinha lido na bíblia que era 

uma doença de castigo. Mesmo sabendo do diagnóstico e reconhecer que o tem, José queria 

ouvir não só um diagnóstico clínico, mas, também espiritual. A terceira pessoa que 

conversamos também demorou a perceber a doença e de início, não quis nos falar que tinha.  

Esse fator religioso dificulta a detecção da doença e consequentemente o tratamento, assim 

aumento o risco de contágio na região.  

Notamos que a hanseníase na região, é vista ―de fora‖ pelo fato de ser uma doença que 

retrata punição, quando as pessoas atingidas acreditam ter adoecido por terem feiro algum 

mal, vista como uma reação social que dentro do contexto dos modelos terapêuticos de 

Laplantine trata do modelo exógeno: a doença é um acidente, consequência da ação de um 

elemento estranho, seja ele real ou simbólico, é dada ao doente a partir do exterior, e vem se 

abater sobre esse último no próprio interior.  
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Na cidade existe campanha de prevenção, chamada de ―Campanha da Mancha‖, 

voltada à população e direcionada aos agentes de saúde, consta de uma palestra e cartazes 

afixados nos postos de saúde da região. A capacitação das benzedeiras por meio de palestra e 

livros com fotos dos tipos de manchas, confeccionados em tecido, para que elas aprendessem 

sobre a doença, foi feito duas vezes nos últimos 10 anos. A iniciativa de esclarecimento da 

doença como forma de prevenção por meio da estimulação da cultura local existiu, mas a 

manutenção desta é o que ficou a desejar.  

Essa ausência nos faz lembrar da teoria de Laplantine quando ele trata do caráter 

metacultural dos modelos etiológicos – terapêuticos, no período que a cidade passou a se 

ausentar da estimulação da cultura local para auxiliar no tratamento médico, ela regrediu e se 

equivocou em voltar à medicina natural, medicina erudita, deixando de lado a medicina 

cultural,  ―esta oposição empírica tem como objetivo ocultar a relação da doença com a social 

e manter a ilusão de uma medicina que pudesse estar definitivamente isenta das 

representações da sociedade em que se inscreve.‖(LAPLANTINE, 2010, p. 35) 

Notamos que o cadastramento existiu no ano de 1999 e em 2007, a estimulação com o 

catolicismo popular foi realizada e continuou de uma maneira informal, sem orientação nem 

acompanhamento. Houve uma falta de educação popular e esclarecimento constante com a 

população, o que podemos perceber que no período de 10 anos da pesquisa censitária, houve 

uma queda de 0,04 %, no Brasil, o que mostra que as políticas de prevenção estão a desejar, e 

tomemos como exemplo uma pequena fatia do País quando pesquisamos a cidade de 

Sobral/CE.  
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Capítulo 5 – CONCLUSÃO 

 

Concluímos que as forma sociais da doença, vista em nosso trabalho leva o aumento 

da incidência e prevalência da hanseníase no Brasil devido à ausência de iniciativa de 

esclarecimento da doença como forma de prevenção. Entre vários locais investigados 

tomemos como exemplo os três momentos: Sobral/CE, Mogi das Cruzes/SP e Índia. Houve 

uma similaridade de como o serviço publico de saúde conduzia a forma de prevenção. 

Podemos perceber que para termos uma forma eficaz de prevenção é indispensável haver uma 

tríade que facilita e viabiliza a prevenção e o tratamento, formada por: Serviço Público de 

Saúde – População – Serviço Público de Saúde. Essa tríade foi bem presente nos anos de 

1999 a 2001 em Sobral/CE, quando o serviço público de saúde capacitou as benzedeiras e elas 

encaminhavam ao posto médico.  

A proposta constava:  

 Posto médico: Iniciativa com a capacitação das benzedeiras para explicar as 

formas da doença; 

 População: Consta na auto-estimulação da cultura local, benzedeiras, auxiliada 

ao trabalho dos servidores sociais com os que buscam a religião como forma 

de tratamento; 

 Posto médico: Retorno dos pacientes que foram às benzedeiras em busca de 

explicação de seus sintomas.  

A tríade é uma forma de educar a população por meio da cultura local, acompanhando 

o tratamento por meio dos servidores sociais que possui um papel importante na manutenção 

desta.  Na pesquisa da Índia notamos não só há ausência da tríade como também a 

precariedade de informação e falta de comprometimento do serviço público com o povo. 

Logo um País onde a religião é um fator que conduz o homem em sua sociedade.  

A falta de esclarecimento da doença entre a equipe médica, como enfermeiro, 

médicos, dentistas  dificulta a detecção da doença. Muitas vezes eles acreditam ser uma 

doença antiga, extinta.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTAS REALIZADAS EM SOBRAL/CE 

 

ENTREVISTA I  

Pesquisadora: A senhora foi ao posto de saúde, ali? Se consultar alguma vez? 

Entrevistada: Todas as semanas eu tô (estou) no posto. 

Pesquisadora: tá no posto? Ai que bom! E a senhora tem algum problema de pele, tem?  

(00:12) 

Pesquisadora: Tem não, nenhum? 

Entrevistada: Tem não, negócio de pele não.  

Pesquisadora: Ah, tá... Quando a senhora vai ao posto, a senhora faz o que? Consultas? Como 

é?  

Entrevistada: Consulta de pressão. 

Pesquisadora: consulta de pressão? 

Entrevistada: eu só vou mais por causa da pressão nas consultas, passo seis meses, 

agente ganha os remédios, aí quando termina os remédios vai fazer outras (faço) 

consulta pra ganhar seis mês (meses) de novo, aí só é isso. 

Pesquisadora: E os remédios são do que? Da pressão? 

Entrevistada: É, daí eu tenho falta de sono, ele me passa remédio pra dormir, tem... 

Tem problema de... ele passa remédio pra me medicar. 

Pesquisadora: Pra se medicar é? Ah tá... 

  Entrevistada: Tem que toma direito porque tá em casa... (01:08) 

Pesquisadora: E essas manchinhas na perna da senhora, a senhora foi vê o que é? 
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Entrevistada: Essas manchas aqui não tem nada com doença, isso aqui era, quando 

eu era pequena, pequena não, moça, já mocinha, tive muita catapora... muito mesmo, 

porque fiquei na casa de bananas (01:21). 

Pesquisadora: Ah sim! 

          Entrevistada: Quando eu fiquei boa das cataporas... (01:25), foi que eu fiquei mesmo 

doente. Não é que eu fiquei boa das varíolas? (01:35) fiquei doente um mês só, fiquei 

doente do sarampo, o sarampo foi tão grande que morreu um irmão meu... que morreu 

de sarampo. 

Pesquisadora: Entendi... 

Entrevistada: Que essas duas bicha aqui, foi eu com medo da linha do trem. Levava 

aquela menina minha pra Santa Casa aí quando nóis voltemos (nós voltamos) com 

medo de chove (01:53), aí eu vi o trem lá na casa do Coração de Jesus, aí mandei a 

menina corre pra passa né? (02:01) quando ela passou do lado de lá, eu fiquei na de 

cá, corri e cai na que ela passo(02:10)lá na linha do trem.  

Pesquisadora: Humhum... Mas a senhora viu aquele programa da mancha? 

Entrevistada: Daí... sim eu fiz curso (02:15) da mancha lá no posto de saúde (02:17) 

não deu nada. Não deu nada, que eu tenho os papel (os papéis) guardado. Quando eu 

fui agora no centro... um dia desses, apareceu essa mancha aqui, mas ela já tá ficando 

boa, graças a Deus... tô tomando remédio. 

Pesquisadora: Mas a senhora tá tomando os remédios? Deixe eu lhe dizer uma coisa... 

Entrevistada: ... Espera aí, isso aqui é uma impinge. Uma impinge com toda certeza, 

já fui vê... só quem diz que é mancha é o Dr Herogue. Já me consultei, me passaram 

remédio pra mancha ... 

Pesquisadora: A senhora foi em alguma benzedeira também, pra ver isso ai? 

Entrevistada: Rezadeira? 

Pesquisadora: É! 

Entrevistada: Tão rezando... a minha irmã tá rezando todo dia, tô usando remédio pra 

impinge... já melhorou minha impingia, graças a Deus... mas eu tô tomando remédio... 

Pesquisadora: Deixa eu lhe contar uma história  

Entrevistada: ... Remédio pra mancha  

Pesquisadora: A senhora sabia que a gente é felizardo? Quem tem problema de mancha hoje 

em dia? Até 93, 1993 as pessoas eram internadas. Hoje em dia a gente pode se tratar nas 

nossas casas... e com as nossas famílias, a senhora sabia? 
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Entrevistada: ... ? (03:17) (03:22) 

Entrevistada: Que bom, que bom... Pois é isso né?  

Entrevistada: (03:25) E o médico me passou remédio pra mim tomar seis meses ... No 

dia 27 eu vô ter de tá lá de novo.  

Pesquisadora: Ai que bom que a senhora vai e se preocupa.  

Pesquisadora: Quem é o medico, dona JOSEFA? Cadê o remédio de seis meses? 

Entrevistada: Doutor Herogue. ... Minha dieta é seis meses (03:46). 

Pesquisadora: Pegue lá, pra gente vê. (03:50) 

Entrevistada: (03:53) Essa dai é até o dia 27... eu tenho 

Pesquisadora: Depois você vai de novo? 

Entrevistada:... Tem que ir lá pra trazer outro remédio. 

Pesquisadora: Certo. (04:00) 

Pesquisadora: Esse é o da impinge né? (04:05) 

Entrevistada: Da impinge não, da mancha... Da impinge eu tô com ele ali guardado. 

Pesquisadora: A senhora toma isso como? Como é que o médico pediu? (04:17) 

Entrevistada: Todo dia... tô passando esse ... (04:23) 

Pesquisadora: Dona JOSEFA... a gente está notando aqui que a senhora não está tomando 

direitinho.  

Entrevistada: ... Desde o dia 22 que eu tomo...tem que toma tudinho, né?!  

Pesquisadora: dia 22? (23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, primeiro... 1, 2, 3,4, 5,6) são seis.  

Entrevistada: Tomei hoje... Sabe como... Passei os dias sem toma, porque passei os 

dias aqui... (04:48) 

Pesquisadora: Mas você não pode passar nenhum dia sem tomar... (04:54) 

Entrevistada: Eu passei dois dias aqui pra morrer, minha filha. Dia de ano, eu passei 

mal e (05:01) acabou de eu está boa agora. (05:04) 

 (05:07) Dia de ano, eu passei mal ...levantei até hoje ... Aí todo mundo (05:15)leite... 

Pra morrer, tanto nem normal... O dia que me (05:20) foi o dia em que eu não tomei 

um. Já hoje eu já tomei... Não posso tomar mais hoje porque eu já tomei. Tem meus 

(05:30) certo pra eu comê (comer). 

Pesquisadora: Mas hoje você sabe que dia 27 se tem que... Cuida durante seis meses. 
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Entrevistada: Tem que toma isso aí todinho porque hoje que é seis... (05:35) 

Pesquisadora: Ainda bem, né? 

Pesquisadora: E o que a senhora acha dos trabalhos das benzedeiras? Tratando a senhora... As 

manchas... 

Entrevistada:... No dia que eu recebi eu não tomei porque eu tomei lá no posto... 

 

Pesquisadora: O que a senhora acha do trabalho das benzedeiras, de estarem fazendo nas 

crianças e também no posto médico? 

Entrevistada: (06:05) eu rezo, sei rezar todo dia de manhazinha (06:07) Está tudo 

sem rezar e eu não rezo. Minha irmã tá rezando (06:12). 

Pesquisadora: ...Mas o que você acha? Gosta disso? 

Entrevistada: Gosto de tudo (06:16) sem reza e veja comigo.  

Pesquisadora: Mas você gosta dessa idéia de que rezar é bom? 

Entrevistada: Pra mim é...(06:29) 

           (06:51) 

Pesquisadora: Chá, só tô com o chá. 

Pesquisadora: E por que a senhora não se alimentou? Está sem vontade de comer? Por conta 

dos problemas... problemas familiares, né? Problema de saúde? (07:12) 

(07:21) 

Pesquisadora: Vamos dona TEREZA rezar na sua perna até chegar no posto... (07:26) 

(TÉRMINO DA ENTREVISTA) 

 

ENTREVISTA II 

Pesquisadora: (07:30) Pode começar. 

Entrevistado: Começou sair umas manchas... mancha vermelha no corpo. Saiu aqui, 

aqui... no pescoço, no joelho. Aí eu não sabia o que não. Fui mandar uma velhinha 

rezar, Dona TEREZA. Fiz umas quatro vezes ou cinco, pra ver... (07:50) na cara dela. 

Ai nada de ficar bom. Eu fui pra outro rezador lá em cima o... isso ai só em posto de 

saúde, reza nisso ai não resolve não. Ai, eu fui lá descobrir... aí é hanseníase(08:06)já 

tem oito meses... já tô fazendo... tô quase bom já...(08:18)   
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Pesquisadora: E você acha que o benzedeiro que lhe indicou para o hospital, o posto de saúde, 

ele fez certo? 

Entrevistado: Fez. 

Pesquisadora: Por quê? 

Entrevistado: Porque é tratado dele... Fiquei bom. Tô melhorando... Graças a Deus. 

Fiz... (08:41)... me trataram bem. São muito legais o pessoal. Me atenderam 

direitinho. 

Pesquisadora: O senhor pega todo mês lá, o medicamento?  

Entrevistado: Pego todo mês. Todo mês vou pegar a dose aí (09:01)... 

Pesquisadora: E o senhor se benze também? Ainda se benze e reza também? Ainda vai à dona 

TEREZA? 

Entrevistado: Não. (09:14)   

Pesquisadora: O senhor sabia que antigamente quem tinha Hanse (Hanseníase), era isolado?  

Entrevistado: Antigamente era isolado. Perguntei pra doutora lá do centro. Eu disse: 

“doutora, hanseníase” (09:30)... dentro da bíblia. Daí eu fui vê a bíblia... era lepra, 

leproso. E Jesus cristo curou dez leprosos de uma vez só em Jerusalém... (09:45) a 

lepra é Hanseníase, só que antigamente o pessoal (09:48)...isolado. Mas agora não, 

agora tem remédio, tratamento. A primeira dose que você tomou, já pode dividir o 

talher com qualquer pessoa da família (10:00). 

(10:06) 

Pesquisadora: Que bom né? É melhor o tratamento assim, é? Sem te tirar da sua casa? Por 

quê? 

Entrevistado: (10:15)... o posto aqui é pertinho, qualquer coisa eu vou lá no 

posto...(10:22). Eu tô quase bom. 

Pesquisadora: Isso é um... (10:24) 

Entrevistado:... (10:26) 

Pesquisadora: Há quanto tempo o senhor tá tomando? ... você arrancou os couros ... o que 

importa é que ele tá tomando o remédio. (10:45) (11:55) 

(TÉRMINO DA ENTREVISTA) 
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ENTREVISTA III 

Pesquisadora: Dona Maria. 

Entrevistada: Telma, sou mais conhecida como Telma. 

Pesquisadora: O Telma, você tem costume de se benzer, tem? (12:10) 

Entrevistada:... Com as benzedeiras... não. 

Pesquisadora: Aí a senhora tem costume de ir ao posto de saúde?  

Entrevistada 3:.... (12:20) 

 

Pesquisadora: E você tem alguma doença de pele?  

Entrevistada 3: ... (12:27) 

Pesquisadora: Aí como foi que a senhora soube dessa mancha? 

Entrevistada:... Que apareceu... (12:37) aí não cuidei de novo...(12:39)  

Pesquisadora: Fazia o que? 

Entrevistada: Apareceu as manchas daí eu usava... (12:48) 

Pesquisadora: Depois que a senhora descobriu, você se tratou? Pegou os remédios? 

Entrevistada: Estou tomando remédio... aí começou a acabar... (13:13)  

Pesquisadora: Está recebendo leite?  Aonde é a mancha da senhora? Não dá nem pra notar. 

Entrevistada 3: ...(13:28) 

(13:33) 

(TÉRMINO DA ENTREVISTA) 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA REALIZADA EM MOGI DAS CRUZES/SP COM 

EDILSON ONORATO. 

Pesquisadora: Queria saber desde quando o senhor descobriu a doença até a sua chegada aqui 

em Mogi das Cruzes. 

Entrevistado: O processo é longo, foi descoberta. Foi descoberta a doença eu tinha 

nove anos, (1966) daí quando descobri eu fui internado na colônia Sousa Araújo no 

Acre. Eu senti um choque muito grande, mas por outro lado foi bom. Mas bom entre 

aspas porque eu não entendia nada da vida porque eu era muito criança. E minha 

família era uma família muito carente e lá dentro do hospital era uma fartura muito 

grande, por isso que achei bom porque eu me alimentava bem. E também comecei a 

estudar. Lá eu estudei até a quara serie, e de lá eu sai para a capital do Acre fiz o 

primeiro grau e depois eu fui para Manaus, o ano eu não lembro, mas acredito que 

uns 15, 16 anos. Hoje eu tenho 57. La não tinha estudo, para conseguir uma matrícula 

tinha que dormir na fila do colégio, foi dai que eu parei de estudar e fui trabalhar. 

Trabalhei em um supermercado e para trabalhar tinha que passar por um exame de 

dermatologia, aliás, em todo canto no Brasil inteiro. No Acre eu fui trabalhar em uma 

churrascaria e passei por esse exame.  

Pesquisadora: O que tinha nesse exame?  

Entrevistado: Meu exame nunca deu nada, porque foi tratado no inicio. Mas eu tinha 

tanto medo, que deixei o cabelo crescer e me escondia para ninguém ver o defeito. 

Ficava com meus dedos dobrados para as pessoas não verem o defeito do meu dedo, 

mindinho que é um pouco dobrado. Aí depois que passasse por esse exame 

receberíamos um laudo falando que foi negativado e que não tínhamos nenhum 

problema a mais. Mas também teve uma época que fui em Manaus me consultar com 

uma médica e naquela época cabelos grandes era moda, ai aproveitei a moda 

coloquei os cabelos pra frente  e a médica disse: Mostra as mãos  e pode tirar o 

cabelo da orelha, ai eu tirei o cabelo da orelha e deu o laudo que estava aprovado 

para trabalhar. Mas eu tremia de medo, sério. Aí fui trabalhar no supermercado ai 
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fiquei um tempo lá, conheci o Reinado meu colega e através do MORHAN, ele me 

encaminhou pra cá para São Paulo para fazer um curso, isso já tinha 20 anos ou 

mais. E através do MORHAN pegamos e viemos para São Paulo fazer o curso de 

prótese e meu colega fez de sapatos ortopédicos. Como nossa condição financeira era 

pouca fizemos uma farofa e viemos de ônibus de Manaus pra cá, três dias de viagem.  

De lá nós fomos para Bauru fazer o curso de prótese ortopédica. De lá passamos dois 

anos lá e depois fomos para São Bernardo, porque abriu um concurso para 

ortopédicos uma vaga para o hospital Santo Angelo, aqui em Mogi e outra para São 

Bernardo. Montei a oficina de prótese ortopédica. Ai eu vim pra cá e o hospital me 

deu uma casa para morar e estou até hoje. Aí não montaram a oficina de prótese 

devido ser caro, montaram a oficina de sapato, aí foi preciso eu voltar a Bauru para 

saber o básico. Aí depois fiz o curso na oficina no Centro de Reabilitação no Lar 

escola São Francisco no Ibirapuera. Depois fiz um curso na Universidade do Paraná, 

uma técnica de palmilha simples, de acordo com cada problema. Existe um paciente 

antigo, quando não tinha tratamento eles são muito debilitado, tem que ser um sapato 

ortopédico mesmo. Mas os mais novos, que tem os pés nos tem que fazer só uma 

palminha mesmo.  

Pesquisadora: E tinha alguém na sua família que tem hanseníase?  

Entrevistado: Tem a minha mãe, tinha uma irmã e um irmão, internado na época que 

eu estava lá. Na época tinha sete irmãos. Minha mãe se internou eu tinha oito anos de 

idade e ela ficou a vida inteira e na época dela era internação compulsória. Na época 

que me internei fui para o mesmo hospital que era, Colônia Sousa Araújo.  

Pesquisadora: E depois ela ficou com a casa, da colônia?  

Entrevistado: Não porque lá no Acre foi diferente. Porque o Bispo que cuidava do 

pessoal, ele comprou um pedaço de terra e fez uma nova Colônia, perto do Hospital. 

Uma pessoa queria ele comprava um pedaço de terra e dava para a pessoa, e outra 

queria ele dava e ai ficou uma cidadezinha. Aí minha irmã tinha falecido, mas a gente 

não sabe, porque ela ficou no hospital e faleceu lá. Mas ela era de idade.  

Pesquisadora: Disso tudo o que foi que você achou que foi bom e o que foi ruim?  

Entrevistado: O que foi bom, como eu já te falei, eu fui lá para o hospital e a gente 

tinha assim, mais liberdade. Que não tinha dentro de casa. Porque a minha irmã 
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coitada trabalhava muito e eu tinha que ficar dentro de casa cuidando dos filhos dela. 

Ela trabalhava como empregada domestica, lavava, passava, trabalhava muito. O que 

foi ruim é que não tinha estudo. Eu tinha vontade em me formar em medicina, né, e 

não cheguei lá por causa disso, é que quando foi para me formar foi difícil, porque 

dentro da colônia não tinha estudo. Só tinha o primeiro grau. 

Pesquisadora: O senhor sabe me informar se quando você chegou aqui em São Paulo, teve 

alguma diferença de tratamento dentro das colônias? Referente a estudo, alimentação... 

Entrevistado: Tem porque aqui, já estava ruim a alimentação, o tratamento. O 

tratamento em Mogi é um dos piores da América Latina, e muito ruim. 

Pesquisadora: O médico, ou a equipe? 

Entrevistado: O médico, a equipe, tudo, tudo é muito ruim aqui em Mogi das Cruzes.  

Lá em Bauru o tratamento é muito bom, passei dois anos em Bauru. Lá as próteses 

que fazíamos lá, já tinha sido condenada e eu cheguei aqui e ainda estava fabricando. 

E o pessoal continuava receitando essas próteses tinha que amarar na colcha. Uma 

colcha horrível. Mas o que eu aprendi a fabricar foi a mais moderna.  

(TÉRMINO DA ENTREVISTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


