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Introdução  
 

No passado, “quando se era dito e sabido ‘leproso’, a decisão estava entre matar-se 
ou segregar-se”, mas, depois, “os pacientes começaram a ter alta e a retornar ao convívio 
social”, lembrando que “a sociedade nunca deu alta ao ex-interno” (COIMBRA, et al 
1996:2). Suspenso o isolamento compulsório para portadores de hanseníase em 1976, 
muitos ex-internos permaneceram em ex-colônias, com seus familiares e agregados, ainda 
em tempos atuais, como no caso do “Leprosário do Iguá” ou do Hospital Estadual Tavares 
de Macedo, em Itaboraí, RJ. Entrevistas iniciadas em 15/06/09, com ex-internos, ainda hoje 
residentes nessa ex-colônia, indicam ser esta uma opção de assistência e tratamento em 
regime de asilo, não só por sofrimentos, mas também porque construíram transições entre 
dois meios sociais1. Aqui, algumas dessas experiências, além do sofrimento coletivo, 
localizam processos sociais de notável invisibilidade, que parecem atuar nas mudanças das 
condições de isolamento. Mesmo sob o isolamento, formas de sociabilidades acionaram a 
formação de redes sociais, sobretudo as de cuidados, atuando sobre condições usuais de 
isolamento, prática a que foram os leprosos condenados por séculos. Essa abordagem 
pretende contribuir com matéria de interesse da psicologia social e da assistência social, ao 
examinar, em caráter exploratório, essas sociabilidades e alcances das redes de cuidados, 
diante das expectativas de vida social, postas pelo não isolamento. Objetiva contribuir com 
a produção de conhecimento sobre redes sociais de cuidados de muitos tipos, nas quais 
apoio social e psicológico, bem como alternativas às condições oferecidas pelos sistemas 
públicos de proteção social foram modificados.  

Orientação teórica e metodológica  
 
As análises da vida em colônia, com frequência, são subjacentes à noção de 

“instituição total”, criticada por M. Ignatieff (1987). Nessa perspectiva, os registros de 
experiências como as da política de pacientes submetidos ao isolamento compulsório, em 
geral, são enunciados como indica Mancuso (1996:35): “A colônia era um lugar 
organizado: o espaço e os horários disciplinados, as relações normatizadas, até mesmo (ou 
principalmente) as mais íntimas como as de namoro”. Lembra que a desobediência às 

                                                 
1 Trata-se de entrevistas realizadas pela Psicóloga Social Ivonete Cavaliere, nesse período, visando obter 
resultados preliminares para sua tese de Doutorado em Política Social – UFF.   
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normas “era punida, ou pela suspensão de algum direito (o de lazer, por exemplo) ou pela 
própria prisão, castigando os que saíssem da colônia, indicava que a colônia, ela própria, 
era prisão”. A idéia de colônia como prisão tem guardado similitudes com as de guetos em 
geral, vistos como lugares de segregação, de privação de liberdade, sem espaço para a vida 
social, caso das prisões, de sanatórios e, mesmo, de mocambos, favelas, bairros periféricos, 
etc. A vida em colônia pode guardar semelhanças com as experiências de guetos judeus, 
por exemplo, o que sugere o reforço à integração interior com isolamento em relação ao 
exterior. Nessa noção, num momento inaugural, seriam elementos constitutivos do gueto “o 
estigma, a coerção, o confinamento espacial e o encapsulamento [encasement] 
institucional” (WACQUANT, 2008:79), mas não só. As experiências de guetos judeus, 
hoje bastante documentadas e estudadas, têm especificidades e muitas variações culturais – 
não se trata de uma “instituição total”; é local de resistências. Diferentes formas de 
segregação produzem diversos modos de vida social. Isso nos leva a parafrasear Saraceno 
(1999): assim como não é possível falar de cultura hebraica sem levar em conta os campos 
de concentração, não se pode pensar na reabilitação em psiquiatria sem levar em conta o 
Hospital Psiquiátrico. Do mesmo modo, também não é possível falar do estigma e da 
segregação social dos portadores de hanseníase sem falar da colônia e sem levar em conta 
suas singularidades (CAVALIERE, 2008). Nas colônias – como nos guetos judeus – o 
estigma, a coerção, o confinamento e o encapsulamento institucional podem também 
reforçar a integração interior em relação ao exterior. Mas, como antes indicado, não só. 
Esse millieu tem suas formas de viver a vida social e de se negar como “instituição total”, 
considerando as sociabilidades e as redes sociais que nele se desenvolvem. Essa 
comunicação admite, por evidências sobre a vida social dessa unidade de saúde, que esse 
meio foi fértil de convivências e lugar de interações em redes sociais, principalmente na 
esfera dos cuidados com impactos sobre a vida social a serem avaliados. Estes estudos 
iniciais se apoiaram em alguns conceitos chaves, extraídos de experiências das pessoas que 
detêm a qualidade de “internas” no hospital colônia. Um deles é o de sociabilidade, noção 
que aparece na obra do sociólogo Georg Simmel (1983:168) como “a forma lúdica da 
sociação”. Em diferentes pensadores, é vista como um fenômeno social e uma forma de 
interação na qual os participantes autonomizam suas atuações, sem qualquer demonstração 
de interesse objetivo nos assuntos tratados – o tipo de conversa que ocorre em festas é um 
exemplo. Esse conceito ganha adensamentos sucessivos e essa matéria torna-se uma 
relevante base empírica para o desenvolvimento das ciências sociais, em especial da 
sociologia, diante das questões da sociedade industrial e do mundo rural, em análises ora de 
oposição ora de complementaridade. De M.Weber (1979) vem a construção do conceito de 
millieu (ou meio) econômico;  de  E. P. Thompson (1998), a do de economia moral; de 
James Scott (2002), a de resistência cotidiana; de Bourdieu (1963), a de consciência 
temporal. Esses e tantos mais autores encontram aí as muitas variações da vida social. Mais 
que uma categoria de interação social, a sociabilidade seria um ponto de partida para o 
exame de modos de organização de um dado grupo social em vários tempos e espaços, bem 
como da produção de códigos sociais e padrões culturais em seus aspectos ambíguos, 
contraditórios e conformados. Outro conceito útil a essa análise foi o de redes sociais, 
presentes em muitas práticas, em geral tão “naturais” que permanecem invisíveis. Redes, 
em grande parte, organizadas por mulheres, expõem práticas costumeiras de cuidados 
(COSTA, 1995, 2002; PINTO, 2007). Sua forte presença está na história das mulheres de 
todos os tempos e lugares, indicam muitos/as autores/as e também as entrevistas feitas no 
HETM. Este trabalho recorre à história oral, modo de oferecer interpretações qualitativas de 
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processos histórico-sociais, evidenciadas nessas redes, nem sempre visíveis, aqui traduzidas 
como formas singulares de proteção social da vida em comum. Recorreu-se a uma parte de 
um conjunto de entrevistas individuais semiestruturadas e audiogravadas, destinadas à 
pesquisa em andamento. O critério de seleção dos indivíduos para as entrevistas foi o da 
condição de “interno”, por eles declarada, e a aceitação em participar da pesquisa. Foi 
obtido o termo de consentimento de todos os entrevistados, conforme Resolução nº 196/96, 
do Conselho Nacional de Saúde. De forma aleatória e de acordo com a disponibilidade de 
cada um, os indivíduos foram entrevistados e apresentados sob nomes fictícios. As 
entrevistas foram transcritas. Nesse conjunto, a pesquisa privilegiou mulheres, diferentes 
entre si (por classes sociais, raças/etnias, gerações, religiões e graus de escolaridade). 
Sublinhe-se que todas, após tratamento, obtiveram alta médica por cura e, mesmo assim, 
permanecem naquela comunidade.   
 
Resultados 
 

1. O millieu em estudo  
A ex-colônia em foco ocupa uma área de um milhão de metros quadrados e está 

localizada em Itaboraí, Rio de Janeiro. Estima a administração do HETM que haja cerca de 
7.000 habitantes, entre ex-pacientes, residentes na área hospitalar e na área comunitária, 
com seus agregados e familiares. O hospital possui cinco enfermarias de idosos com 
sequelas da hanseníase ou com idade avançada. Há, ainda, 515 pacientes “internos”, sendo 
437 em casas de suas propriedades, 34 distribuídos em nove pavilhões e 44 dispostos em 
enfermarias. A vida social nas relações de “dentro” e de “fora” da colônia tem sido pouco 
examinada. Relações inaugurais entre esses dois espaços remeteram àquelas entre 
“estabelecidos” e outsiders, estudadas por Elias (2000) para o povoado de Winston Parva. 
Ainda hoje, e de maneira assemelhada, os habitantes de Itaboraí dividiram-se entre 
“estabelecidos”, habitantes do município, e outsiders, residentes na colônia, esses últimos 
marcados pelo estigma da lepra. “Estabelecidos”, com o poder conferido pela pertença ao 
lugar, fizeram confrontos com os invasores, “estigmatizados por atributos associados” não 
“à violência e à desintegração” (ELIAS, 2000:7), mas a uma doença marcada pela repulsa. 
Os “estabelecidos”, como parte da “boa sociedade”, exercem o poder advindo da tradição e 
da autoridade com relação aos outsiders, tidos como fora dela. No passado recente, os 
“estabelecidos” manifestaram-se contra a instalação da Colônia, em protestos conduzidos 
por suas elites locais. A vida social da colônia é inaugurada sob essa rejeição e a memória 
sobre ela não é guardada apenas como a “preservação da informação, mas também como 
sinal de luta e como processo em andamento”. “[...] não apenas como um lugar onde você 
‘recorda’ a história, mas memória como história” (PORTELLI, 2000:69). O enfrentamento 
dessas condições de segregação espacial pelos que compartilham o estigma da lepra 
favorece pensar as relações sociais “dentro” e “fora” da colônia. Nas décadas de 70 e 80, 
por essa rejeição, uma atmosfera pesada recaía sobre o cotidiano dos residentes da colônia, 
num sistema de segregação muito diverso, porém, da dos loucos: os hansenianos exercem o 
direito de voto a ser conquistado. Com isso, estabeleceram-se vínculos com políticos e 
obtenção de alguns “favores”, como patrocínio de clubes, times, festividades etc, 
favorecendo um clima de esperança de melhorias. A vida social na colônia, ainda hoje, é 
marcada por “saudosismos” dos tempos daquelas festas, ainda que, durante décadas, desde 
a de 80, período do não isolamento, persistissem práticas disciplinares, como “toque de 
recolher” e guardas internos. Aos poucos, a intervenção do governo estadual as 
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desarticulou. A mudança do panorama, por outro lado, favoreceu a entrada de “invasores”, 
indivíduos indesejados, como assinala Tereza, 71 anos, moradora da colônia desde 1963: 
“Tenho saudades dos bailes de antigamente, agora só tem baderneiros, que fazem barulho, 
música alta e violência, às vezes ouço tiroteio, fico com medo”. A administração da 
“entrada” e da “saída”, hoje, ocorre com a simples identificação como em qualquer 
instituição. A recepção é numa cancela, feita por um guarda [sentinela] dentro da guarita, a 
mesma do passado, que nunca foi retirada. Em meio a essas regras, desde os anos 1940, 
institui-se a exploração da utilização de mão-de-obra dos internos, por parte do Estado: a 
título de “laborterapia” eles desenvolviam serviços em troca de atendimento à saúde, bem 
como casa e comida; no tempo das “vacas magras”, os internos contavam com a caridade 
dos protetores externos. Na opinião de moradores entrevistados, esse millieu, ultrapassado o 
período do isolamento compulsório, não evidenciaria qualquer “divisor de águas” entre o 
tempo sob isolamento e depois dele. Abertos os portões da colônia, poucas pessoas saíram e 
muitas entraram.  
 

2. Algumas experiências 
O caso de Tereza é exemplar: “A porta estava aberta, eu podia sair, mas não tinha 

para onde ir”. Prossegue: “Vim para cá com 21 anos. O médico me disse que eu ficaria boa 
em seis meses, mas já se passaram 50 anos e ainda não estou curada”. Não reunia condições 
físicas ou psicológicas e muito menos financeiras para enfrentar o mundo lá fora. Há 
situações de vantagens evidentes, como indica Mariela  (57 anos): “Se não fosse pela 
hanseníase, eu não estaria tão bem de vida quanto estou hoje,  por causa dela consegui um 
emprego fixo no Estado, moro de graça e como ‘na geral’ [o refeitório]”.  Esse millieu 
também é um espaço partilhado por demandas afetivas que organizam práticas de cuidados 
protagonizadas por mulheres. A experiência de pertencerem a um grupo considerado 
“desviante” parece vinculá-las fortemente entre si. Muitas casadas, com filhos, mantêm um 
relacionamento de amizade entre suas famílias, fortalecido por relações de compadrio. 
Nessas relações, não houve, no período dessa pesquisa, registro de aversão entre membros 
das famílias que residem fora ou dentro da colônia. Os informes que chegam é de que as 
pessoas se reúnem sempre; apoiam-se em atividades como conduzir crianças para a escola, 
preparar festas etc. Seus filhos frequentam escolas dentro e fora da Colônia, sendo que os 
que estudam nas de fora discriminam os das de dentro. Lena (31 anos) professora de uma 
das escolas, sinaliza: “Os estudantes das escolas de fora ‘zoam’ dos das de dentro”.  

Na colônia, a Biblioteca “Mestre Aleijadinho” dispõe de um bom acervo, mas é 
pouco frequentada. As igrejas católicas e evangélicas são bem concorridas. Jonas (74 anos), 
antigo morador, registra ter observado, numa missa, uma pessoa de fora se comportando 
com certa “precaução”. Até o final da década de 50, por todos os males que se possa 
imaginar, era inaceitável que alguém da cidade de Itaboraí se introduzisse nessa “cidade de 
leprosos”. Contudo, no final dos anos 60, festejos, jogos etc promoveriam, não a plena 
interação da colônia com a população do município, mas alguma aceitação social que, 
mesmo nos dias de hoje, ainda não é bastante, como sente Dona Eugenia (94 anos), com 
sequelas, se refere à “boa” assistência recebida [pessoal da enfermagem, amigas] no 
pavilhão onde reside: “A ambulância vem me buscar para me levar ao posto de saúde”. 
Com bom humor, entretanto, relembra: “Fui internada no leprosário de São Cristóvão. Lá 
conheci um solteirão e casei com ele. Fizeram uma festa muito bonita e caímos na dança. 
Viemos para essa colônia aqui porque lá não podia ficar casado”. A memória subterrânea 
(POLLAK, 1989) dessa ex-portadora de hanseníase guarda registros dos cuidados prestados 
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pelas amigas.  Ela relata suas mazelas atuais e cuidados que recebe, recorda seu casamento, 
deixando de abordar o estigma que provavelmente marcou sua vida. Cuidados funcionam 
ainda como moedas de troca: “no caso das redes, a obrigação de retribuir favores prestados 
também acontece, trazendo resultados para os agentes nem sempre satisfatórios” (PINTO, 
2007). Cuidar por algum tempo de alguém pode significar a expectativa de receber, em 
troca, algum dia, cuidados também. Conta Sara, 43 anos: “Eu peguei o homem muito 
doente, as feridas minavam água, lavava a roupa de cama todo dia e fazia curativo três 
vezes por dia”. Ela revela seus medos: “Eu pensava: se “lepra” pega, eu já peguei”. E 
conclui: “Eu cuidei dele e, depois, quando minha doença apareceu, ele cuidou de mim”. 
Soninha, 70 anos, parece esperar do filho compensações afetivas. Ela manobra com 
desenvoltura sua cadeira de rodas para manter sua casa brilhando. Por estar sempre alegre, 
conquistou a amizade da vizinhança na colônia. No entanto, em algumas ocasiões, deixa 
escapar uma lamúria: “Tenho muito que agradecer a Deus, mas eu preciso ajudar meu filho, 
porque ele ganha pouco e vive apertado”. Com isso, parece sinalizar a relação de 
dependência financeira do filho em relação a ela. São inquietações de uma mãe que parece 
perceber que a maternidade tem uma função privada e social – “e, portanto, merecedora de 
remuneração”, como indica Freire (2006:52-53) e entendem algumas feministas. Sobre o 
estigma da lepra, dirá um internado: “É como se pegasse um ferro quente e te marcasse 
para sempre. O que define, propriamente, o estigma” (COIMBRA et al., 1996:2). A lepra 
desfigura; cria sentimentos de repulsa, algo que afasta pessoas e segrega o doente, numa 
experiência que se afirma a cada tempo e que dificulta a formação de identidades entre 
pessoas “sadias” e “doentes”. Em especial, a deformidade do corpo penaliza fortemente as 
mulheres; elas conhecem bem as agruras de serem feias. Destaque-se que o olhar do outro é 
o que determina a classificação de feiúra – e, com ela, a dificuldade de convivência. Sartre, 
ao falar de um inferno contemporâneo, em sua peça Entre quatro paredes, observa: “se 
somos definidos pelos Outros quando estamos vivos, por seu olhar impiedoso que revela a 
nossa feiúra ou a nossa vergonha, ainda nos podemos iludir com a possibilidade de que 
esses outros não nos vejam como somos. No inferno sartriano [...] o inferno são os Outros” 
(ECO, 2007:89). Firmina, 43 anos é filha de uma mulher desfigurada pela “lepra” que, com 
ciúmes, diante do adultério do marido, cometeu suicídio ateando fogo no próprio corpo, em 
1988. Na publicação “História da feiúra”, Eco (2007) faz distinção entre o feio em si e o 
feio coberto por chagas, emanando um cheiro nauseabundo. “Por isso, uma coisa é reagir 
passionalmente ao nojo [...], outra é dizer que uma pessoa é desproporcional [...]” (p. 19). O 
trágico relato de Firmina sobre sua mãe nos encoraja a avaliar a extensão das dificuldades 
femininas diante da desfiguração produzida pela doença. Ela vai esmiuçar sua função de 
cuidadora, como filha, na narrativa sobre os curativos feitos no corpo queimado de sua 
mãe. Depois de um muxoxo, em sinal de desdém, registra dados, aparentemente 
negligenciáveis, sobre a ausência de cuidados médicos. Conta, então: “Ela ficou jogada, 
sem tratamento. Fiz curativos na pele queimada que nem médico queria botar a mão – 
(muxoxo)”. Com esse gesto, parece ela expressar ressentimentos quanto à falta de cuidados, 
nessa história do passado. Mas lembra, de imediato, nesse seu tempo presente, de outras 
experiências de destrato quando, logo após, indica: “Quando meu companheiro morreu, 
para esquecê-lo, fui morar fora da Colônia, mas não deu certo, voltei e ninguém me 
ajudou”. Na colônia, todos insistem em indicá-la “louca como a mãe”. Esse olhar do outro 
propaga aos quatro ventos esse estado de loucura, razão para mais uma discriminação. 
Firmina é portadora de uma forma de hanseníase que atinge não o sistema nervoso central, 
mas os nervos periféricos. A medicação para combater as dores provoca reações físicas e 
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desequilíbrio emocional, o que a caracteriza como “doente dos nervos”, quase sempre, 
insinuação de “loucura”, o que contraria a calma que se espera das mulheres, outra 
predestinação feminina. Tem ela vivido momentos muito difíceis; também registra 
resistências e transgressões às regras disciplinares do HETM. Nasceu na colônia e, de 
acordo com as normas da época, foi levada para o orfanato, o Educandário de Vista Alegre, 
do qual fugiu. Firmina relembra: “Eu fugi do educandário com 13 anos para ficar com 
minha mãe, que me trancou dentro do guarda-roupa, para me esconder, porque, nos anos 
1970, não podia ficar filho de doente na Colônia”. Viveu por muito tempo no entorno da 
colônia, nas proximidades de sua mãe, até que conseguiu voltar a morar lá dentro. Sua mãe, 
ao cometer suicídio, tornou-se uma figura lendária na comunidade. Provavelmente, seu ato 
traduziu uma ruptura com o sofrimento de corpos desfigurados, sempre objeto de enorme 
desprezo. Firmina diz desconhecer qualquer rede primária de cuidados; vê como bom o 
atendimento do sistema público de seguridade social: “Sofro reação da talidomida, mas me 
trato e sou bem atendida no ambulatório”. 

Esta abordagem exploratória sugeriu que a vida social da colônia, hoje, parece 
confundir-se com a do município. As redes de cuidados e de ajuda social formatam 
intrincadas relações nesse meio social. O experimentado como passado se moveu diante das 
expectativas de vida futura, colocadas pela cura da hanseníase. “Elas [experiência e 
expectativa] dirigem as ações concretas no movimento social e político” (KOSELLECK, 
2006:308). O sofrimento decorrente do isolamento social, aliado à necessidade de cuidados 
mobilizaria ex-portadores/as de hanseníase em direção à superação de uma dada 
experiência de segregação social. As experiências mostram que os sujeitos “agem” e não 
apenas “reagem” (CHALHOUB, 1996) e levam-nos a sugestões de Certeau (1994): a vida 
social se fez e se faz com criação e utilização de táticas de sobrevivência. As estratégias 
têm um lugar determinado de luta. Formas de organização coletiva organizam, o futuro das 
vidas passadas em colônia, o MORHAN (Movimento de reintegração das pessoas atingidas 
pela Hanseníase) confirma a efetividade das lutas travadas contra a segregação e a 
discriminação dos leprosos. Sem redes, nada disso seria possível.  
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