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Apresentação
Essa edição é uma coletânea de artigos originados a partir
de trabalhos monográficos de serviço social realizados sobre o
Morhan, por militantes do movimento que, por sua vez, em sua
busca pela formação optaram por manter-se próximos do fazer profissional da profissão no ínterim do movimento. De tal maneira que
realizaram seus estágios curriculares no seio do próprio Morhan, e
que muito nos engrandece devolvendo-nos a toda família Morhan,
seus Trabalhos de Conclusão de Curso para obtenção do grau de
Assistente Social, voltados à sistematização da prática do Serviço
Social no Morhan. Além disso, esta edição trás dois artigos pioneiros na história do movimento, o primeiro, é o resultado da primeira oficina de planejamento do Morhan, realizada pelo Serviço
Social do Morhan Nacional em parceria com o Departamento de
Formação Projetos e Pesquisas – Deforp, trata-se da primeira
investida de cunho organizacional e avaliativo do pensar adiante
do Morhan.
Em outras palavras, é uma iniciativa que marca a possibilidade
de se prever ações e estratégias de organização e sistematização
da prática do Morhan a partir de uma perspectiva que garanta a
manutenção da chama viva que são as pessoas que fazem o Morhan
se movimentar. Outra contribuição desta edição é o relatório das
ações do Telehansen que dessa vez também tem um certo olhar
fundamentado na visão do Serviço Social. Esta edição da revista
não se destina meramente aos profissionais de Serviço Social,
apesar de trazer um pouco da ação desses profissionais à tona.
Ao contrário, o que se espera com esta publicação é motivar que
outros grupos de profissionais, de determinado segmento como os
militantes que têm uma vertente mais próxima da linha da cultura,
ou ainda aqueles que estão mais próximos de lutas étnico-raciais,
ou religiosas, enfim, a grande proposta é que esta edição termine
por se tornar força inicial de uma força outra que está para além
de nós profissionais de serviço social, mas que está naqueles que
fazem da luta cotidiana, dos conflitos cíclicos e do respeito às diferenças, da preservação do direito coletivo e da garantia do direito
de divergir, a grande força mantenedora da imensa riqueza que é a
luta pela garantia dos direitos de cidadania das pessoas atingidas
pela hanseníase.
A revista destina-se à publicação de artigos originais no campo
da saúde pública, incluindo epidemiologia, nutrição, planejamento
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em saúde, ecologia, saúde ambiental, ciências sociais em saúde,
sociedade, dentre outras áreas afins, com o objetivo de atualizar
tecnicamente os militantes do MORHAN em todo o país e democratizar o conhecimento para estudantes, pesquisadores, profissionais de saúde, entre outros, que estejam em busca de alguma
informação sobre os fatores que envolvem a Hanseníase. Embora
a revista seja editada virtualmente a cada três meses, sempre que
possível, realizamos uma publicação coletânea impressa da mesma.
Os artigos e temas para serem publicados na revista, dependerão
sempre da avaliação técnica realizada pelo Conselho Editorial com
base no sistema de revisão desenvolvido pelo Departamento de
Formação Projetos e Pesquisas – DEFORP.
Cadernos do Morhan tem importante papel no processo
de construção do movimento, propõe-se a organizar através das
publicações, uma base/registro de informações das conquistas
e sucessos da trajetória de lutas do movimento pela eliminação
da hanseníase como problema de saúde pública no Brasil e contra o preconceito que paira sobre as pessoas que foram ou estão
acometidas pela doença. Espera-se também que Cadernos
do Morhan seja um instrumento de mobilização e gerador de
reflexões do Morhan sobre sua própria perspectiva, seu caráter
de enfrentamento, de resistência e propositivo, no seu reconhecimento enquanto movimento social. Boa leitura!!!
Departamento de Formação,
Projetos e Pesquisas – DEFORP
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(Re) Pensar a ação do Serviço
Social no Morhan Nacional

Apresentação
Este Relatório refere-se ao Planejamento da ação do Serviço
Social no primeiro semestre do ano de 2007, especificamente na
gestão anterior (Assistente Social Francisca Assis). Quando da
ocasião da inserção da referida profissional, a ação profissional era
registrada em Livros do Serviço Social específicos, nos quais a
equipe envolvida apontava as formas de atendimento/encaminhamento empreendidos.
No intuito de (re) pensar a ação do Serviço Social, a atual gestão
buscou ampliar o horizonte da intervenção profissional, valendo-se
do Planejamento por acreditar ser esta a forma pela qual o atendimento técnico deve ser orientado. Principalmente, pelo fato de ser
permitido aos envolvidos conhecer as idéias de cada integrante da
equipe, pensar/conhecer as frentes de ação da área do Serviço
Social, os procedimentos metodológicos destacados, bem como
aperfeiçoar os instrumentos e técnicas de intervenção profissional.
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Para saber
mais consulte:
www.morhan.org.br

Este procedimento permite ainda, a oportunidade de identificar
os momentos em que a intervenção profissional pode ser re-atualizada no sentido de garantir uma ação comprometida com determinações amplas no que se refere à efetivação de direitos. E ainda,
a possibilidade de se olhar para a própria intervenção do Serviço
Social no movimento social e trazer à tona a reflexão de quais as
possibilidades e limites da intervenção do assistente social na atualidade? Como é ou deveria ser a atuação deste profissional em
movimentos sociais frente à conjuntura neoliberal que prioriza o
individualismo e dificulta a organização da população em prol de
determinado objetivo social?
O Morhan Nacional tem em sua estrutura o Departamento de
Formação e Pesquisa - DEFORP coordenado por Marcelo Vieira. O
DEFORP tem como proposta fundante possibilitar aos participantes do Movimento Social em questão, a oportunidade de apreender os fatos reais da militância e produzir conhecimento científico,
ou seja, este é o espaço de reflexão, onde cada um tem a oportunidade de conhecer as diretrizes do Movimento bem como as ações
que são implementadas, seus impactos, pensar sua militância em
amplitude regional e nacional, com o intuito de construir coletivamente este processo, explanando-o em produção científica. Além
disso, compete também ao DEFORP além de
Criar os espaços de reflexão da prática da militância
social e política do Movimento, da troca de experiências
entre os voluntários/militantes dos diversos núcleos distribuídos em todo território nacional; estabelecer o contato
entre os voluntários/militantes e as mais diversas agências
de produção teórica, contribuindo assim, para qualificar
cada vez mais a ação dos voluntários/militantes no rumo
da transformação da sociedade de acordo com a visão de
uma sociedade mais justa e equânime atendendo aos interesses imediatos e históricos dos sujeitos em emancipação;
disseminar as metodologias e as ferramentas de informação de avaliação e monitoramento de políticas, programas
e ações de desenvolvimento social; e caberá também ao
DEFORP a avaliação, análise e a elaboração de Estudos e
Pesquisas, garantindo, com isso, o início da superação da
fragmentação das pesquisas e criando as condições para
uma discussão mais rigorosa acerca da possibilidade de um
melhor aproveitamento dos resultados obtidos nos referidos
estudos, sob a tentativa de gerar estudos e pesquisas que
possam influenciar efetivamente na qualidade de vida das
pessoas acometidas pela hanseníase (DEFORP, 2007)1.
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Acredito que o papel do profissional de Serviço Social na sociedade é, sem dúvida, contribuir no processo de transformação da realidade e desta forma, o caminho para se chegar a uma sociedade
constituída de seres autônomos e conhecedores de seus direitos e
deveres, não há outro caminho senão o da educação, e neste espaço
se insere a formação como forma de ser alcançado este fim.
Com este propósito, foi pensado a articulação do Serviço Social
com o DEFORP no processo de elaboração do Planejamento, por
ser esta a finalidade central do Departamento bem como se ter
a clareza de que o profissional em questão, Marcelo Vieira seria
um conhecedor das técnicas que envolvem o Planejamento e que
sem dúvida aceitaria desenvolver este difícil, porém necessário
empreendimento2.

Digo difícil pelo fato
desta técnica não ter sido
desenvolvida anteriormente
e pela constatada ausência
de planejamento das ações
do Serviço Social, processo
este que encaramos como
urgente na instituição.

2

Os caminhos percorridos durante o Planejamento pela
Equipe de Serviço Social
As Reuniões de Planejamento contaram com a participação de
Francisca Assis e Marcelo Vieira, dos acadêmicos de Serviço Social:
Fabiana Franco, Fabiana Salvador, Gisele Peres e Lílian Dutra.
No início do treinamento da equipe de Serviço Social 2007
havia grande entusiasmo de minha parte por acreditar que seria
uma nova técnica. No entanto no decorrer do processo além da
técnica por si só a equipe teve acesso a uma reavaliação da prática do Serviço Social, conhecimento de sua ação, possibilidade
de intercâmbio de idéias entre os integrantes da equipe pensando
a ação profissional para além dos muros da própria profissão/instituição articulando o Movimento Social como um todo em seus
diversos setores.
A equipe conheceu a proposta do Planejamento, seus limites
e as possibilidades que poderiam ser proporcionadas com uma
ação vinculada a um determinado método de Planejamento que,
estabelece a atuação do Assistente Social no sentido de contribuir no processo de reflexão da práxis com passos inerentes ao
Planejamento: Elaboração, Execução e Avaliação.
O Planejamento consiste em uma forma de se pensar a ação
de maneira organizada e permite ainda, a reflexão pós-construção
planejada, ou seja:
Aprofunda-se a práxis e, re-elaboram-se os conhecimentos, sempre numa perspectiva de intervenção planejada, ou pelo Assistente Social, ou com a participação direta e indireta do povo com o Assistente Social.
(BARBOSA, 1998, p.14).
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Numa etapa inicial que permeou grande parte das reuniões de
Planejamento, a Equipe de Serviço Social incluindo o Assistente
Social da instituição, estiveram envolvidos em levantar através
do Livro de Ocorrências todas as atividades desenvolvidas pelo
Serviço Social do Morhan Nacional. Neste momento a equipe
como um todo, teve a oportunidade de trocar experiências, onde
cada um, ouvia, criticava e crescia juntos no processo de construção do conhecimento.
A articulação da equipe neste processo de construção do
conhecimento permitiu aos integrantes a assimilação de conceitos
centrais no que se refere ao entendimento acerca dos Indicadores
Sociais. Na dinâmica desenvolvida por Marcelo Vieira, a equipe
de Serviço Social no que se refere à Metodologia, primeiramente
explanou sua concepção a respeito de Indicadores Sociais: O que
é? Qual a importância para o Serviço Social? Como efetivar este
processo? Quais os rebatimentos desta ação planejada na estrutura de um movimento social?
Neste momento a equipe expôs conceitos primários e teve a
oportunidade de ter contato com teoria específica para ampliar o
entendimento de todos com dinâmicas que possibilitaram atividades de reconhecimento/exposição e reflexão. Nesta etapa, identifiquei a dificuldade de cada participante quando se requer pensar
a práxis comprometida com o projeto ético político que norteia a
profissão.
Cada reunião apresentou uma metodologia diferenciada com
atividades em grupo, debates e leituras de materiais específicos,
além de atividades desenvolvidas em casa (levantamento de teoria) e debates das idéias desenvolvidas por cada participante,
através de elaboração individual no intuito de apreender a compreensão de cada integrante. Além disso, no Morhan foram feitos
levantamento das atividades desenvolvidas pelo Serviço Social na
instituição, identificação as possibilidades de intervenção profissional no Morhan, as interseções entre a Equipe de Serviço Social
com o Telehansen, Teatro, Secretaria, Comunicação, Núcleos.
Foi possível pensar e decidir diretrizes para a intervenção profissional. Assim, no momento em que a equipe precisou discutir os
procedimentos realizados pelo Serviço Social na instituição, verifiquei que a cada etapa cada um conseguia identificar um elemento
novo do ponto de vista da execução profissional.
Os integrantes da equipe do Morhan Nacional de diferentes
espaços de atuação tiveram a oportunidade de contribuir com o
processo, onde cada um apontou o que considerava importante
para ampliar a ação do Serviço Social na instituição. Quero comentar este momento por ter sido marcante do ponto de vista da
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construção teórico-metodológica no que concerne a movimentos
sociais porque acredito ser este o diferencial desta esfera da sociedade, dar a cada militante o direito de contribuir com o processo de
transformação social, participar da história de forma ativa e eficaz.
Este é o momento de dar voz aos envolvidos já que cada um
escreveu em folha específica livremente como percebia o Serviço
Social da instituição, o que deveria melhorar; como ampliar o processo de planejamento para cada participante e para cada setor do
Movimento. Neste mesmo exercício, em um segundo momento, as
pessoas dialogavam por setor, ou seja, os integrantes do Serviço
Social, os integrantes do Teatro, os integrantes do Telehansen, os
integrantes da Comunicação. É evidente que nem todos os militantes participaram deste processo considerando escala diferenciada
dos integrantes, entretanto houve a participação de pelo menos 1
(um) membro de cada setor, fato este que enriqueceu o resultado.
Ao finalizar o levantamento das ações e dar voz aos militantes,
a equipe teve a oportunidade de ver as informações a serem implementadas através de um aplicativo específico, o Pradin. Neste, de
acordo com a inserção dos dados coletados em reunião de equipe,
cada item destacado pelo grupo recebeu uma ordem de prioridade na execução profissional que remete no Movimento em nível
nacional.
É interessante destacar que este é um momento que confere
a cada ação um valor estatístico que agregado ao valor qualitativo, possibilitou uma reflexão e amplo debate acerca do trabalho
social desenvolvido, (re)pensando assim, o Movimento Social e
suas ações como um todo. Cada um dos acadêmicos de Serviço
Social acompanhou este processo para entender o interesse central da metodologia desenvolvida. Cabe dizer ainda que, o conjunto de indicadores apresentados como prioritários para atuação
do Serviço Social na Instituição (tabela 1), foram apontados individual e coletivamente pelos Setores do Morhan Nacional a partir de
entrevistas e reuniões de grupo com seus representantes, sendo
utilizada a técnica do Brain Storm do método Delphi para determinar os conjuntos de indicadores das principais necessidades e
carências.
Enfatiza-se aqui que no processo desenvolvido pela equipe de
Serviço Social do Morhan em parceria com o DEFORP, identificamos ações profissionais que merecem destaque por ser de grande
importância para a profissão e para o movimento social como um
todo. Qualitativamente percebemos que esteve em evidência a
formação como elo fundamental para o Serviço Social e quando
se considera que este processo foi desenvolvido por todos os acadêmicos da área e ainda pelos integrantes de outros setores do
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TABELA 1 – Indicadores Selecionados a partir do Brain Storm
Nº

Resultado
Anterior

Necessidades/déficits

01

N.º de acompanhamentos sociais de usuários

02

N.º de Orientações previdenciárias e/ou jurídicas

03

N.º Relatórios Técnicos

04

N.º de Artigos Publicados

05

N.º de Reuniões de Equipe (Supervisão)

06

N.º de encontros/congressos/palestras/
seminários (participação)

07

N.º de Reuniões do Gaph

08

N.º de Palestras educativas (foco criança)

09

N.º de Atendimento Telehansen

10

N.º de Visita Domiciliar

11

N.º de Debate de conscientização
(foco adolescente e adulto)

12

N.º de Oficinas

13

N.º de Capacitações

14

N.º de Pesquisa/ Estudos

15

N.º de Entrevistas

16

N.º de núcleos articulados

17

N.º de Ofícios enviados

18

N.º de Pareceres Sociais

Metas

Peso
0a5

Fonte: Serviço Social Morhan Nacional
Nota: Descritores da Tabela: Coluna 1 (número do item); Coluna 2 (Resultado alcançado por cada
indicador adquirido a partir dos relatórios); Coluna 3 (Descrição dos indicadores/alternativas);
Coluna 4 (descrição das metas propostas a partir do desenho do planejamento atual); Coluna 5
(atribuição de valor numérico das preferências individuais de cada membro da equipe, devendo
ser preenchido individualmente sem consulta a qualquer pessoa ou documento, sendo considerado, portanto, as preferências individuais de cada sujeito do processo de planejamento).

Movimento, é pertinente apontar que esta é uma demanda da instituição como um todo.
As necessidades apontadas pelos Setores do Morhan Nacional
como prioritárias, foram definidas a fim de planejar e aperfeiçoar
as ações do Serviço Social na Instituição. E, segundo avaliação
do Indicador Multicritério (IMC) com base no método de apoio à
tomada de decisão Prométhée II através do aplicativo Pradin, as
principais necessidades/déficits destacadas são: reunião geral de
equipe interdisciplinar; palestras educativas (internas/externas);
atendimento telehansen; oficinas; e acompanhamento social dos
usuários, conforme apresenta a tabela 2.
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TABELA 2 – Necessidades e déficits apontados como prioritários
segundo os Representantes dos Setores (Serviço Social, Teatro,
Comunicação, Telehansen e Secretaria) do Morhan Nacional, a
partir da ordenação do Indicador Multicritério (IMC) com
pesos iguais
Necessidades/déficits

IMC

Posição

Acompanhamento social dos usuários

-0,1059

5

Orientação sobre previdência

-0,0062

7

Relatório Técnico

0,0561

13

Artigos Publicados

0,2429

17

Reunião geral de Equipe Interdisciplinar

-0,2304

1

Participação em eventos

0,1059

16

Reunião do Grupo de apoio GAPH

-0,0062

8

Palestras educativas (internas/externas)

-0,1931

2

Atendimento Telehansen

-0,1308

3

Visitas Domiciliares

0,0561

12

Debates

0,0062

10

Oficinas

-0,1308

4

Capacitações

-0,081

6

Pesquisas/estudos

0,0685

14

Entrevistas

0,2678

18

Articulação de Núcleos

-0,0062

9

Ofícios

0,0187

11

Pareceres

0,0685

15

Fonte: Serviço Social Morhan Nacional. Elaboração própria com apoio do Aplicativo
PRADIN/ANIPES.

Essas necessidades/déficits apresentaram menor valor do IMC
ao utilizar pesos iguais para a opinião de cada um dos Setores (as
opiniões de cada membro dos Setores foram agrupadas por Setor)
que aqui foram utilizados como critérios de avaliação, representando assim maior índice de carências.
Nesse sentido, é evidente a urgência quanto à formação para o
corpo de voluntariado, fato destacado quando se tem em 1º lugar a
Reunião Geral de Equipe interdisciplinar, isto se dá pela necessidade
que cada integrante tem de receber elementos que lhe forneçam
um amplo conhecimento de informações que permeiam a patologia
(hanseníase), bem como os direitos que envolvem o usuário. Logo,
é perceptível que há uma necessidade de feedback, ou seja, uma
circulação de informação entre os voluntários dentro da instituição,
inclusive nos diferentes níveis hierárquicos da instituição.

Paulo Freire
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Em seguida, aparecem com ênfase de prioridade as Palestras
Educativas que é mais uma vez o foco na produção do conhecimento.
Isto significa necessidade de ampliação de informações com foco na
formação externa. Ou seja, precisão no processo de formação além
da instituição com o propósito de diminuir o preconceito através de
todos os espaços existentes, principalmente os espaços educativos.
O Telehansen, como já era de se esperar recebe o merecido
destaque por ser este o responsável pela maior porta de entrada
das demandas (inputs) do Movimento. É dele que provem os elementos para a atuação profissional e militante como um todo e
para onde se dirige a maioria dos encaminhamentos.
As Oficinas permitem a apreensão de conhecimentos específicos referentes à patologia, ao movimento social e a inserção dos
envolvidos no processo. É fato que este momento deve propiciar
aos voluntários, a possibilidade de se conhecerem no tocante ao
entendimento de suas ações, objetivos, e caminhos necessários
para serem percorridos.
O Acompanhamento Social dos Usuários permite a equipe
levantar indicadores sociais da prática do Serviço Social, ou seja,
identificar as demandas como um todo em nível nacional e a partir disso desenvolver um possível “retrato” dos atendimentos do
Serviço Social efetuados no país.
Outro aspecto interessante a ser destacado nesta tabela é o
fato de que, das cinco necessidades/déficits que tiveram menor
IMC a primeira, a segunda e a quarta mostram a importância dos
aspectos da formação como demanda do conjunto de Setores do
Morhan Nacional. Já a terceira e a quinta mostram a relevância da
atuação do Serviço Social ante a demanda oriunda do Telehansen
(um dos principais instrumentos de interlocução do Morhan com
a sociedade), bem como, o acompanhamento social dos usuários
atendidos pelo Serviço Social do Morhan Nacional.
Por outro lado, dentre as necessidades/déficits consideradas
na avaliação a partir do IMC, pode-se observar que a visibilidade
da ação do Serviço Social aparece como sendo as últimas necessidades/déficits na escala de prioridades dos representantes dos
Setores do Movimento. É importante destacar que esse conjunto
de necessidades/déficits utilizados na avaliação do IMC representa as dezoito necessidades/déficits apontadas como carências
da atuação do Serviço Social pelo grupo durante as discussões.
Então, mesmo as necessidades/déficits que ficaram nas últimas posições são relevantes. No entanto foi necessário utilizar
um método que pudesse ordenar essas necessidades/déficits de
acordo com a prioridade do coletivo a fim de subsidiar o planejamento da atuação do Serviço Social.
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Estes instrumentos e técnicas do Serviço Social que foram
apontados pelos participantes não evidenciam falta de prioridade
por parte da equipe nem mesmo falta de conhecimento do instrumental. Na verdade, evidencia a prioridade na formação dos militantes/voluntariado entendimento da concepção de movimento
social, clareza das ações que precisam ser desenvolvidas para
alcançar determinados fins, circulação de informações que permitam aos envolvidos o entendimento da ação social de forma efetiva.
A tabela 3 mostra o grau de relação existente entre as opiniões
dos Setores utilizados como critério de avaliação das necessidades/déficits referentes à atuação do Serviço Social no Movimento.
Sendo assim, é possível observar que o Setor Telehansen foi o que
apresentou maior grau de relação com o IMC, isto é, a ordenação deste Setor quanto às necessidades/déficits apresenta forte
correlação com a ordenação do indicador multicritério. O segundo
Setor a ter forte correlação com os resultados encontrados foi o
Teatro, seguido do Serviço Social, já a Secretaria apresentou correlação positiva, porém mais baixa em relação aos outros Setores.
Somente o Setor de Comunicação apresentou correlação negativa
com os resultados encontrados, o que significa que a ordenação
da Comunicação em relação às necessidades/déficits do Serviço
Social do Morhan é inversa à encontrada pelos resultados do IMC.
Com a finalidade de testar a robustez dos resultados e, assim,
validar os achados realizou-se uma nova simulação utilizando os
mesmos parâmetros da 1ª rodada, ou seja, as dezoito necessidades/déficits definidas a partir do Brain Storm e os cinco critérios/
setores utilizados como critérios de decisão. Porém, nessa simulação lhes foram atribuídos diferentes pesos, ficando o Serviço Social
TABELA 3 – Correlação entre IMC e critérios/
indicadores analíticos
Critérios/Setores

Média

D.Padrão

Correlação

Serviço Social

8,5

5,188

0,426

Teatro

8,5

5,188

0,547

Telehansen

8,5

5,188

0,639

Secretaria

8,5

5,188

0,076

Comunicação

9,5

5,188

-0,376

0

0,129

---

Ind Multicritério

Fonte: Serviço Social Morhan Nacional. Elaboração própria com apoio do Aplicativo
PRADIN/ANIPES.
Nota técnica: Peso efetivo atribuído ao indicador:
Peso efetivo atribuído ao indicador:
Peso efetivo atribuído ao indicador:
Peso efetivo atribuído ao indicador:
Peso efetivo atribuído ao indicador:

Serviço Social
Teatro
Telehansen
Secretaria
Comunicação

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
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TABELA 4 – Poder de Influência X Peso especificado
Indicador

Pesos Iguais %

Pesos Diferentes %

Serviço Social

20

35,7

Teatro

20

10,7

Telehansen

20

25

Secretaria

20

17,9

Comunicação

20

10,7

Fonte: Serviço Social Morhan Nacional. Elaboração própria com apoio do Aplicativo
PRADIN/ANIPES.

com o maior percentual de influência, seguido do Telehansen, à
Secretaria foi atribuído o terceiro maior percentual de influência, e
o Teatro e a Comunicação tiveram o mesmo percentual de influência, como pode ser observado na tabela 4.
Os resultados dessa nova simulação (tabela 5) mostram que
houve apenas uma alternância em relação às posições das necessidades/déficits no conjunto das cinco primeiras demandas. A primeira demanda, reunião geral de equipe interdisciplinar foi a única
que permaneceu na mesma posição em ambas as simulações; em
relação à segunda, palestras educativas, passou da segunda para
a terceira posição; a terceira, atendimento Telehansen, passou da
terceira para a quarta posição; já a quarta, oficinas, passou para a
sétima posição dando espaço para capacitações que agora assume
a quinta posição; por fim, o acompanhamento social dos usuários,
passou de quinta para a segunda posição. Cabendo destacar que,
não obstante o fato do item oficinas que representa a necessidade
de formação ter deixado o grupo das cinco primeiras posições
que essa necessidade se reduz. Pelo contrário, uma vez que essa
demanda é reafirmada através da inserção do item capacitações.
Sem dúvida, reafirma-se a necessidade do debate em torno da
formação, visto que mesmo com simulação diferenciada com valores atribuídos distintamente, permanece em evidência a importância de tal elemento. Cabe elucidar que neste percurso deve ser
preponderante o pioneirismo dos atores sociais que fundamentaram desde longa data a existência do referido movimento social.
A tabela 6 apresenta o nível de relação existente entre as
opiniões dos Setores apontados como critério de avaliação das
necessidades/déficits referentes à atuação do Serviço Social no
Movimento. Sendo que neste caso, o setor Serviço Social foi o
que apresentou maior correlação com o IMC, depois a secretaria
e na seqüência o Telehansen, e, por fim o teatro, o que mostra
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TABELA 5 – Necessidades e déficits apontados como
prioritários segundo os Representantes dos Setores (Serviço
Social, Teatro, Comunicação, Telehansen e Secretaria)
do Morhan Nacional, a partir da ordenação do Indicador
Multicritério (IMC) com pesos diferentes
Necessidades/déficits

IMC

Posição

Reunião geral de Equipe interdisciplinar

-0,2625

1

Acompanhamento social dos usuários

-0,1824

2

Palestras educativas

-0,1802

3

Atendimento Telehansen

-0,1780

4

Capacitações

-0,1446

5

Orientações sobre previdência

-0,0779

6

Reunião do Grupo de Apoio GAPH

-0,0734

7

Oficinas

-0,0534

8

Ofícios

-0,0267

9

Debates

0,0289

10

Pareceres

0,0289

11

Visitas domiciliares

0,0445

12

Articulação de Núcleos

0,0712

13

Participação em eventos

0,0957

14

Relatórios Técnicos

0,0979

15

Pesquisas/estudos

0,1802

16

Artigos Publicados

0,3092

17

Entrevistas

0,3225

18

Fonte: Serviço Social Morhan Nacional. Elaboração própria com apoio do Aplicativo
PRADIN/ANIPES.

TABELA 6 – Correlação entre IMC e critérios/indicadores
analíticos
Ind Analítico

Média

D. Padrão

Correlação

Serviço Social

8,5

5,188

0,677

Teatro

8,5

5,188

0,534

Telehansen

8,5

5,188

0,547

Secretaria

8,5

5,188

0,648

Comunicação

9,5

5,188

-0,527

Ind Multicritério

-0,001

0,16

---

Fonte: Serviço Social Morhan Nacional. Elaboração própria com apoio do Aplicativo
PRADIN/ANIPES.

A prática do Serviço Social no Morhan

19

Os gráficos 1 e 2 ilustram os resultados mostrados
nas tabelas 2 e 5

Unidade-objeto de decisão

Entrevistas

Artigos publicados

Participação em eventos

Pareceres

-0,3
Pesquisas e estudos

-0,3
Relatório técnico

-0,2

Visitas domiciliares

-0,2

Ofícios

-0,1

Debate

-0,1

Articulação dos núcleos

0,0

Reunião do GAPH

0,0

Orientação preventiva

0,1

Capacitações

0,1

Acomp. social do usuário

0,2

Oficinas

0,2

Atendimento Telehansen

0,3

Palestras educativas

0,3

Reunião da equipe

Indicador Multicritério

GRÁFICO 1 - Análise de sensibilidade segundo a retirada da
alternativa com maior IMC e da alternativa com menor IMC
(pesos iguais)

Fonte: Serviço Social Morhan Nacional. Elaboração própria com apoio do Aplicativo
PRADIN/ANIPES.

Unidade-objeto de decisão

Entrevistas

Artigos publicados

-0,3
Pesquisa e estudos

-0,3
Relatório técnico

-0,2

Participação em eventos

-0,2

Articulação dos núcleos

-0,1

Debate

-0,1

Visitas domiciliares

0,0

Pareceres

0,0

Ofícios

0,1

Oficinas

0,1

Reunião do GAPH

0,2

Orientação preventiva

0,2

Capacitações

0,3

Palestras educativas

0,3

Atendimento Telehansen

0,4

Acomp. social do usuário

0,4

Reunião da equipe

Indicador Multicritério

GRÁFICO 2 - Análise de sensibilidade segundo a retirada da
alternativa com maior IMC e da alternativa com menor IMC
(pesos diferentes)

Fonte: Serviço Social Morhan Nacional. Elaboração própria com apoio do Aplicativo
PRADIN/ANIPES.
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de acordo com os critérios aqui utilizados uma certa coerência.
Cabendo apenas um destaque para a comunicação que continuou
apresentando correlação negativa, isto é, a ordem de prioridades considerada pela comunicação é extremamente diferente da
ordem de prioridades apontada pelo Indicador Multicriterial.
Nesse sentido, é pertinente destacar que para fins de entendimento quanto mais próximo do número 1 mais se pode dizer que está
próximo daquilo que seriam claramente as atribuições da categoria
profissional na instituição. Ficando claro, assim, que o fato de o setor
Comunicação estar distante do número 1, significa, em boa medida,
a atribuição de atividades distintas para a categoria, o que, obviamente não quer dizer desconhecimento total da práxis profissional
do Serviço Social. Contudo, falta clareza no que concerne às ações.
Considerações Finais
Este processo vivenciado é, sem dúvida, fantástico do ponto de
vista da transformação da intervenção social no Morhan Nacional.
É uma ação urgente e inovadora não no que concerne à concepção de Planejamento, mas no que se refere à implementação no
Serviço Social na contramaré da ideologia dominante, ou seja,
inserida em um movimento social.
É evidente que dentro da complexidade atual é fundamental se
pensar o Movimento Social de forma organizada, já que a sistematização das ações permite a ampliação da Rede Social, avaliação
de impacto destas ações e a elaboração de produção científica
dos achados conquistados até o presente momento. Desde que se
entenda o Movimento Social nesta perspectiva, de conquista, de luta
e de transformação através de estratégias articuladas e pensadas.
O Planejamento é, sem dúvida, uma ferramenta que permite a
organização das ações em escala específica no que se refere ao
Serviço Social, e em maior escala no que se refere ao movimento
social. As ações pensadas possibilitam uma intervenção aprimorada, principalmente quando se pensa a contemporaneidade.
Com esta visão, é pertinente que o Planejamento seja estendido
ao Telehansen, ao Teatro, a Secretaria, aos Núcleos e ao Morhan
como um todo fazendo com que as ações sejam pensadas e repensadas para ampliar o impacto do Movimento Social, e, ainda, proporcionar um debate de articulação de movimentos sociais em prol de um
projeto societário específico, um processo de ruptura. Isto é possível
quando se pensa que o Planejamento não é apenas um ato de reflexão e decisão, é também ação e revisão, ou seja, uma idéia em ação.
Este esforço inicial de articulação do Serviço Social agregada ao
DEFORP permitiu pensar a ação do Serviço Social em amplitude
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nacional com um elemento central de articulação dos voluntários
de forma atuante e pensada, no processo de construção de um
conjunto de informações do Serviço Social.
Sem dúvida há um legado importantíssimo neste primeiro
momento que, é a importância do Planejamento das ações em todos
os setores do movimento social, principalmente quando se pensa
o processo neoliberal de diminuição estatal que requer um esforço
grandioso das esferas sociais quando se pretende seguir na contra
maré deste processo. Nesse sentido, é possível pensar a articulação
dos movimentos sociais. E, neste ponto, pensamos ser fundamental a inserção do Planejamento. Acreditamos ainda que, este elemento é fundamental para o Serviço Social pelo pioneirismo neste
processo. Sendo assim, apontamos aqui o que consideramos como
limites e possibilidades para atuação do Serviço Social no Morhan.
Inicialmente é necessário estabelecer uma rotina de sistematização por parte da equipe de Serviço Social este procedimento
permite organização da prática profissional garantindo o acesso
rápido a informações profissionais, elaboração de projetos orientados para necessidades maiores do Movimento e para a causa que
permeia as diretrizes propostas. Fundamentalmente, esta sistematização garante o percurso de caminhos relevantes no que se refere
à inserção do Assistente Social em movimento social. Ademais,
sugere-se que sejam tomadas algumas medidas que objetivam
tanto o registro geral da ação cotidiana do Serviço Social, quanto
contribuirão em futuros planejamentos como um conjunto de dados
já agregados por demanda específica.
Este percurso pode ser aprimorado com a elaboração de relatórios e artigos mensais que devem ter publicação garantida no site
do Morhan e nas publicações, de forma ampliada, nos Cadernos
do Morhan. Ainda neste propósito de proporcionar uma sistematização eficiente.
É fundamental que os resultados alcançados pelos núcleos sejam
apresentados em um Encontro Nacional do Morhan, semestralmente
ou anualmente, de modo que garanta a troca de experiências. E,
ainda que, aconteça um Encontro Nacional dos Assistentes Sociais
interno ao movimento. Uma vez que podem a partir do trabalho com
hanseníase construir a possibilidade de na condição de profissionais, garantirem a troca de informações e a ampliação do debate em
torno da patologia. Permitindo assim, a produção de conhecimento e
buscando sempre a transdisciplinaridade. E, sobretudo que, contribua de forma efetiva na construção de políticas públicas.
Já quanto às Reuniões de Equipe do Serviço Social deve ser
quinzenal enquanto que, conforme destaque nos resultados das
tabelas apresentadas anteriormente, as Reuniões Internas do
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Morhan e as Capacitações devem ocorrer pelo menos a cada
bimestre para garantir a retroalimentação entre os envolvidos, e
sempre deveriam ter o caráter permanente.
Com a finalidade de apresentar as atividades desempenhadas
pelo Serviço Social do Morhan Nacional no 1º semestre de 2007,
orienta-se que o presente Relatório deve ser publicado no site do
Morhan para que possa ser compartilhado com todos os interessados. Ou ainda nos Cadernos do Morhan, para que todos os atores sociais envolvidos no processo que movimenta o Morhan possam entender o objetivo desta atividade e refletir sobre as ações
desenvolvidas neste mesmo período.
Cabe ainda destacar que, os representantes de cada setor
envolvido devem receber uma cópia impressa deste Relatório,
ou seja, internamente: o Serviço Social, a Secretaria, o Teatro, a
Comunicação, o Telehansen, bem como as instâncias superiores,
ou o que durante o processo de planejamento, chamamos de tomadores de decisão: a Diretoria Executiva do Morhan Nacional e a
Diretoria Colegiada do Morhan Nacional.
Quando se pensa na proposta de despertar o protagonismo dos
militantes do Movimento Social pensando a atualidade, é fundamental que cada núcleo do Morhan receba também a cópia impressa
dos resultados encontrados neste documento. Principalmente para
que estes tenham a possibilidade de participar de forma mais ativa
em prol de uma melhor construção do Morhan como Movimento
Social comprometido com a transformação e a Democracia. Estas
foram contribuições que acreditamos que devem ser ampliadas a
todos os setores de Morhan em nível nacional e postas como elementos centrais para debates posteriores.
No tocante às Antigas Colônias, sugere-se que o Serviço Social
desenvolva e acompanhe projetos sócio-educativos, e também de
garantia de direitos das pessoas que moram e das que estão internadas no espaço territorial das mesmas. Inclusive com a possibilidade de serem, as colônias, parte integrante do programa de
estágio do Serviço Social do Morhan.
Por fim, sugere-se ainda como importante medida transformadora da ação do Serviço Social do Morhan Nacional frente à
estrutura do Movimento no país, o acompanhamento permanente
dos Conselheiros de Direitos representantes do Morhan em cada
órgão competente nas três esferas de governo, visando a atuação na condição de Assessoria Técnica, atual e importante papel
desempenhado pela Profissão no país.
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ANEXO 1
Construção do Indicador Multicriterial usando o PRADIN

Primeira fase – quanto ao decisor

24

1.

Consiste em definir qual é o problema a ser resolvido.

2.

O segundo passo desta fase diz respeito à definição de quais
serão os decisores que participarão do processo.

3.

Na etapa seguinte,deve-se determinar o grau de influência de
cada um dos decisores que atuarão no processo.
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Segunda fase – quanto aos critérios
4.

Este passo consiste em especificar quais serão os indicadorescritérios (por exemplo, percentual de pessoas de 7 a 14 anos
que não freqüentam a escola, percentual de domicílios sem
acesso a rede geral de água, percentual de responsáveis por
domicílios que ganham até 1SM) utilizados como critério de
avaliação das alternativas-municípios.

5.

Diz respeito à especificação do valor de cada indicador para
cada alternativa-município como mostra o exemplo anterior.

6.

Determinar o peso que cada agente de decisão dará para
cada indicador.
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Terceira fase – quanto aos parâmetros de comparação
7.

Neste passo, deve-se escolher a função de preferência a ser
utilizada.

8.

Após a escolha da função de preferência é necessário
determinar os parâmetros (limite de indiferença) (limite de
preferência) desta função quando necessário.

Quarta fase – quanto os resultados
9.

26

Nesta etapa, tem-se o resultado da operacionalização do
Prométhée II através do Pardin, gerando uma hierarquização
das alternativas segundo o resultado líquido entre superações
e subordinações que as comparações (duas a duas) das
alternativas (para cada indicador) definem.
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10. Nesse passo o PRADIN irá gerar um conjunto de alternativas a partir do indicador multicriterial (indicador-síntese) calculado
-, segundo os critérios e os pesos estabelecidos, ordenandoas daquela que apresenta menor potencial para aquela que
apresenta maior potencial.
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Quinta fase – quanto à validação dos resultados
11. Para fins de validação do processo, a partir da verificação da
robustez do resultado obtido, é possível realizar diferentes
simulações alterando funções e parâmetros de comparação,
os pesos dos indicadores e/ou até mesmo retirando ou
acrescentando determinados indicadores e alternativas. Ao
se realizar essas simulações tem-se como intenção verificar
se haverá grandes variações nos resultados apresentados,
a fim de confirmar ou não a confiabilidade da solução final.
Além disso, o programa permite realizar uma análise de
sensibilidade através da qual é possível retirar as alternativas
com maior e/ou menor escore, bem como realizar variações
percentuais nos pesos dos indicadores e no poder atribuído
aos decisores.

28
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12. Por fim, é possível também realizar uma avaliação segundo
a definição de clusters, buscando a partir da análise de
agrupamentos grupos de alternativas que apresentem
semelhança de acordo com os critérios utilizados.
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Relatório do Telehansen® 2007:
uma análise a partir do
olhar do Serviço Social
Francisca Giderlândia dos Santos Assis

Relatório do Telehansen 2007
Introdução
O Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela
Hanseníase – Morhan é uma entidade sem fins lucrativos, fundada
em 06 de junho de 1981.
O Morhan enquanto movimento social inserido no contexto do
Sistema Capitalista, depende do trabalho voluntário de pessoas
atingidas direta ou indiretamente pela hanseníase. Sendo assim, o
trabalho é feito por pacientes, ex-pacientes, profissionais de saúde
e por pessoas interessadas no combate ao preconceito em torno
da doença.
O Movimento, através de seus colaboradores desenvolve inúmeras atividades em nível nacional, isto pelo fato de existir mais de
100 núcleos espalhados por 24 Estados brasileiros. Estes núcleos
são articulados entre si e desenvolvem atividades em prol da eliminação do preconceito em torno da hanseníase. E, por conta de ser
um movimento social, estão atentos às manifestações da sociedade seja na mídia ou nos espaços públicos a fim de dinamizar o
acesso à informação correta.
A luta dos voluntários deste conceituado Movimento Social
acumula diversidade de frutos. No ano de 2007 merece destaque,
após muito trabalho, a garantia da Pensão Especial Vitalícia através da Medida Provisória Nº 373 de 24 de maio convertida na Lei
Nº 11.520 de 18 de setembro do mesmo ano. Trata-se de uma pensão mensal no valor de R$ 750,00 para pessoas acometidas pela
hanseníase e que foram submetidas ao isolamento e internação
compulsórios em hospitais-colônia até o ano de 1986.
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O Telehansen (0800 262001) é:
(...) um serviço de ligações gratuitas, cuja central está no
Rio de Janeiro, sede do movimento, que pode ser acionado
de qualquer local do país e atende a população de todo
o território brasileiro, com informações claras e objetivas
sobre a doença, bem como recebe denúncias sobre falta de
medicamentos, preconceito, negligência médica que passam a ser acompanhadas pelo Serviço Social. (ASSIS, p.
24, 2006)
Este serviço de informações é o principal objeto de análise
deste Relatório que tem por finalidade apresentar os dados coletados pelos voluntários do Morhan no ano de 2007. Além disso,
oferecer ao leitor uma breve oportunidade de vislumbrar ações
desenvolvidas no Movimento, especialmente estudos elaborados
com a temática da hanseníase da perspectiva do Morhan.
A relação do Telehansen com o Serviço Social
O Serviço Social que de acordo com Iamamoto (2005) é uma
especialização do trabalho e a atuação do assistente social uma
manifestação de seu trabalho, inscrito no âmbito da produção
e reprodução da vida social, integra a Assessoria Técnica do
Morhan. Na estrutura do Movimento tem como matéria-prima as
demandas provenientes do Telehansen.
Os usuários deste serviço de informações são atendidos por voluntários treinados para esclarecer perguntas relacionadas com a hanseníase como sinais, sintomas, reações, locais de tratamento, etc.
Nesse sentido, o atendido fornece, caso concorde, seus dados
pessoais, a vinculação com a hanseníase, onde ouviu falar do
Telehansen, qual a sua profissão, dentre outros elementos subjetivos, que são registrados pelo atendente em ficha específica
(Anexo A) que por sua vez é cadastrada no Banco de Dados do
Telehansen por ora analisado.
Os usuários deste serviço de informações expressam elementos que compõem a Questão Social, sendo esta entendida como:
o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se
mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus
frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da
sociedade. (Iamamoto, p. 27, 2005)
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O atendimento do Telehansen é repassado para o Serviço Social
quando a informação solicitada é referente aos direitos garantidos por lei, que pode ser: Orientações Previdenciárias, Orientação
sobre a Pensão Especial Vitalícia3, ou elementos referentes aos
vínculos familiares, geralmente relacionados ao estigma que perpassa a doença, dentre outras especificidades.
Na Figura 1 é possível identificar as principais ações desenvolvidas pelo Serviço Social. Sem dúvida, pela proposta do Movimento,
esta é uma profissão que em muito contribui principalmente por
oferecer ao usuário, instrumentos que lhe permitam acesso aos
direitos garantidos por lei. Como um de seus deveres o assistente
social deve democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários. (CÓDIGO DE
ÉTICA, 1993)

Lei Nº 11.520 de 18 de
setembro de 2007.

3

Figura 1: Ação do Serviço Social no Morhan
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Fonte: Equipe de Serviço Social, 2007.

Cabe ressaltar que a ação do assistente social, via Telehansen, é
sustentada pela escuta atenta que envolve compreender os silêncios do usuário; a linguagem, que segundo Iamamoto (2005) está
associada à formação teórico-metodológica, técnica-profissional e
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ético-política que permite ao mesmo oferecer condições ao usuário de entender sua própria situação visualizando, através da fala,
o que existe de possibilidades para a situação apresentada, bem
como quais os recursos que devem ser acionados.
O Telehansen
O serviço de informações, Telehansen, atende em nível nacional oferecendo respostas à população brasileira em questões referentes à hanseníase. No período de janeiro a dezembro de 2007
o Telehansen recebeu 11.237 ligações com uma média de 936,4
ligações mensais.
No Gráfico 1 verifica-se a quantidade de ligações recebidas
por Estado, cabe destacar que algumas pessoas que ligam para
o Morhan não identificam de que Estado estão falando, insere-se
neste grupo os “trotes” categorizado neste Relatório no item Não
Informado.

Gráfico1: Ligações por Estado (Unidade Federativa)
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Fonte: Banco de Dados do Telehansen, 2007.

Os Estados que mais registram ligações são: Rio de Janeiro
com 5608 ligações, seguido de São Paulo com 885 ligações e por
ultimo, o Ceará com 715 ligações.
Os Estados com menos registro de ligações foram: Rio Grande
do Norte com 32 registros no Telehansen, Rondônia com 18 registros e Roraima com 3 registros. Somente o Estado do Amapá que
não consta registros de atendimento no Telehansen.
A partir do Gráfico 1 o que merece destaque não é somente a
quantidade de ligações recebidas e sim a amplitude da atuação
do Morhan no território brasileiro tendo em vista que dentre os
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27 Estados existentes, temos chamadas de 26 Estados. Este fato
comprova o nível de comprometimento com a propagação da informação acerca da hanseníase de acordo com o Gráfico abaixo:
Gráfico 2 - Distribuição de núcleos por estados do Morhan no
país em 2003

4
Salvo as especificidades
referentes a intervalo de
tempo de cada Relatório.
Relembro que o presente
documento tem como
intervalo o período de
janeiro a dezembro
de 2007.

Fonte: Relação de Núcleos do Morhan – Secretaria Executiva do Morhan Nacional – 2003

Analisando o Gráfico 2 (VIEIRA, 2006) é possível identificar
os Estados em que o Morhan desenvolve atividades através dos
núcleos que são a base de propagação da informação sobre a
doença. É através do trabalho destes voluntários que se concretiza
a ação do Movimento.
Em relação às ligações por gênero nos anos de 2003 e 2005
as mulheres ultrapassaram os homens em números de chamadas
conforme Tabela 1.
Tabela 1: Ligações por Gênero em 2001, 2003, 20054
Sexo

2001

2003

2005

Mulher

60%

59%

59%

Homem

40%

41%

41%

Fonte: Relatórios do Telehansen, 2001; 2003; 2005.
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No ano de 2007, o quadro não foi alterado tendo em vista
a predominância das mulheres conforme o Gráfico 3.
Gráfico 3: Ligações por Gênero
Ligações por Sexo
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8000
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Não informado

Fonte: Banco de Dados do Telehansen, 2007.

O predomínio de ligações das mulheres (Gráfico 3) se deve ao
fato de que, primeiro, culturalmente, a mulher é responsável por
cuidar seja de pessoas doentes, idosos ou crianças; segundo,
a mulher busca mais informações sobre doenças prova disso é
o predomínio do público feminino nos hospitais locais em que há
cartazes, palestras com informações sobre hanseníase; terceiro,
aumento na veiculação de informações sobre a doença em programas de TV majoritariamente de público feminino.
Resta saber deste total quem são as pessoas que ligam para o
Morhan? No intuito de responder a esta questão há no Gráfico 4
um breve retrato das mesmas.
Aqui cabe uma reflexão sobre o item Conhece alguém com
hanseníase, o total de registros pode ser referente à pessoa que
ligou como pode ser a própria pessoa que ligou que deseja receber
informações. Este fato é comum devido ao estigma que ronda a
patologia, assim a sociedade:
(...) estabelece os meios de categorizar as pessoas e o
total de atributos considerados como comuns e naturais para
os membros de cada uma dessas categorias. (GOFFMAN,
p.25, 1975)
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Gráfico 4: Perfil de Atendidos pelo Telehansen
920
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48
Outros
2551
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Fonte: Banco de Dados do Telehansen, 2007.

Nesse sentido as pessoas acometidas pela hanseníase são
vítimas das estruturas do poder dominante que reforçam determinados conceitos. No estudo desenvolvido em 2006, foi constatado que: A pessoa acometida pela hanseníase, em muitos casos,
tende a se resguardar da sociedade por medo das críticas que lhe
serão imputadas. (ASSIS, p.30)
Agora, cabe evidenciar a quantidade de pessoas acometidas
pela doença que a assumem este fator, sem dúvidas, confirma a
relevância do Telehansen e, ao mesmo tempo, comprova o aumento
da busca por informações da população.
Finalmente, ressalto o número de ligações que o Telehansen
recebe de Profissionais e Estudantes, fato que evidencia a contribuição do Morhan para uma ação profissional comprometida com
a garantia de direitos para os usuários e que, ao mesmo tempo,
contribui no acesso dos estudantes a informação fato que colabora
para que tenhamos uma sociedade isenta de preconceitos.
Nesse sentido, corrobora com o Código de Ética (1993) que
estabelece como Princípios Fundamentais a Defesa intransigente
dos direitos humanos, Ampliação e consolidação da cidadania,
Defesa do aprofundamento da democracia, Posicionamento em
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5
Como exemplo:
JORNAL 3º Setor em
Ação. Mobilização contra
o preconceito. Ano I, Nº 1,
Rio de Janeiro,
Nov/2007. Site:
www.terceirosetor.jor.br.

favor da equidade e justiça social e Empenho na eliminação de
todas as formas de preconceito.
O acesso à informação via Telehansen pode se originar por
várias fontes conforme o Gráfico 5:

Gráfico 5: Fontes de Indicação do Telehansen
Quem ligou para o Morhan em 2007

Não informado
Amigo
Camninhão da Saúde

434
7789
3

Cartaz

1957

Internet

319

Jornal

118

Outdoor

1

Palestra

4

Posto de Saúde

1

Rádio

201

TV

410

Fonte: Banco de Dados do Telehansen, 2007.

No Gráfico 5 analisamos como as pessoas conheceram o 0800
26 2001 e quais foram as principais fontes de acesso. Pelos dados
é possível detectar que predomina como fonte de indicação o item
Amigo seguido do item Cartaz que é divulgado pelo Morhan em
espaços públicos distintos como escolas, hospitais, igrejas, etc. O
destaque é para o avanço no uso da Internet cujo acesso da população brasileira tem sido maior a cada ano. O item Jornal (Anexo
B) apresentou um nível muito elevado de chamadas com uma
abrangência em mais da metade dos Estados brasileiros.
A veiculação de informações sobre a doença em jornais de
comunicação de massa permite a propagação de informação clara
e objetiva para um público maior5. Além de tudo esta é uma forma
de captar novos voluntários.
O item Televisão (TV), conforme Gráfico 6, foi analisado a parte
pela amplitude de canais em que o Morhan apareceu no ano de 2007.
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O que é central neste Gráfico 6 é que o Morhan foi veiculado em
21 canais de televisão e isto significa o acesso da população
em massa ao número do Telehansen que por sua vez reflete no
acesso da população à informações sobre a hanseníase.
Conclusão
Após esta análise dos dados do Telehansen 2007 podemos
constatar a relevância do Telehansen frente às demandas postas
pela sociedade no que se refere à hanseníase. É fato que a população requer informação a respeito da doença e isto fica certificado através das 936,4 ligações mensais obtidas pelo serviço de
informações.
É através do conhecimento que o usuário se fortalece, onde, a
categoria empowerment (FALEIROS, 2005) perpassa a vida dos
usuários do Telehansen tendo em vista ser neste serviço de informações que as pessoas recebem a ferramenta para a transformação de suas vidas. No Gráfico 4 constatamos que das 11237
ligações mais de 10% das pessoas atingidas diretamente pela hanseníase usam o Telehansen para adquirir/ampliar o conhecimento
a respeito da patologia.
Ressaltamos que com o propósito de ampliar a ação é necessário
investir nos meios de comunicação que apareceram com destaque
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neste Relatório, dentre estes: a Internet, os Jornais, a Televisão, os
Cartazes; por serem de acesso da população em massa.
Sem dúvida, investir em Formação da Base de Voluntários é um
caminho que permite ampliar a qualidade dos serviços prestados a
população, estender a atuação do Movimento em âmbito nacional
e internacional, e, confirmar a importância do Telehansen como instrumento de acesso a informação.
Para finalizar ressaltamos que o Movimento Social é um instrumento importante para organização das massas na luta pela
consolidação dos direitos sociais frente ao Estado Mínimo posto
na sociedade atual. Mesmo com tantas limitações é possível que
as forças subalternas tenham o patrimônio da mobilização e da
organização política, do questionamento ideológico, da ampliação
da democracia e da cidadania e da sua inserção cultural e afetiva.
(Faleiros, 2005, p.49)
ANEXO A
Ficha do Telehansen

www.morhan.org.br
www.terceirosetor.jor.br
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ANEXO B
Morhan através dos Jornais no ano de 2007

AC
A Tribuna, O Rio Branco, Página 20, Rádio Acre, Rádio Aldeia,
Rádio Capital AM, Rádio Difusora Acreana, Rádio Difusora,
Rádio Integração, Rádio Juruá, TV 5, TV Acre, TV Gazeta, TV Rio
Branco, TV União.
DF
Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, Brasília em Dia, Tribuna do
Brasil, Folha do DF, Rádio CBN, Radiobras, Agência Brasil.
MA
Jornal Capital, Jornal do Lar, Jornal Pequeno, O Estado do
Maranhão, O Imparcial, Rádio Capital AM, Rádio Difusora
FM, Rádio Educadora, Rádio Imperatriz, Rádio Esperança,
Rádio Mirante, Rádio Nativa (de Imperatriz), Rádio São Luís,
Rádio Terra, Rádio Universidade, Rádio Timbira, Rede TV!, TV
Maranhense, TV Mirante, TV Cidade, TV Difusora, TVE.
MG
Estado de Minas, Diário da Tarde, Hoje em Dia, Folha de Minas
Gerais, Capital de Minas, Jornal A Gazeta, Folha da Manhã,
Gazeta de Minas, Minas do Sul, Folha do Povo, Rádio
Inconfidência, Rádio Itatiaia.
PA
Jornal Amazônia Hoje, Correio do Tocantins, Diário do Pará, Folha
de Carajás, O Estado do Tapajós, O Independente, O Liberal,
Rádio Clube AM, Rádio Educadora AM, Rádio Cultura, Rádio
Tropical AM, TV RBA, TV Cultura, Liberal, TV Record, RTV, TV
Cidade, TV Eldorado, Revista Veja.
PE
Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco, Sucursal Folha de
São Paulo, Jornal Extra de Pernambuco, Jornal Grande Recife,
Sucursal O Globo, Rádio A Voz do Sertão, Jornal Quadra, Rádio
Alternativa, Rádio Araçá, Rádio Brasília, Rádio Boa Vista, Rádio
Camará, Rádio Cultura,Rádio Colinas, Rádio JC CBN, Rádio
Jornal AM, TV Clube Pernambuco, TVCultura/Universitária, TV
Nordeste, TV Tribuna, TV Jornal.
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SC
Agência GLBTS, Diário Catarinense, Hora de Santa Catarina,
Jornal Imagem da Ilha, Noticiais do Dia, Rádio CBN, Rádio
Educativa, Rádio Gazeta, Rádio Guarujá, Rádio Itapema, Rede
TV!, TVBV, Tribuna da Ilha, TVK, RBS TV, TVCom, TV Record,
SBT/Rede SC.
SP
Jornal Bom Dia, Rádio Vanguarda AM, Cruzeiro do sul, JJ on line
(Jundiaí), Rádio Cacique, Sorocaba.com, Jornal da Cidade, Rádio
Difusora AM, TV Globo (SP), TV Sorocaba (SBT), Rádio 103,
Rádio 105, Cruzeiro Net, Jornal Jundiaí, Rádio cacique,Rádio
Cidade, Rádio Cruzeiro, Rádio Vanguarda, Rádio Dumont, SPTV,
TV Globo, TV Sorocaba.
TO
Jornal do Tocantins, Radiobras, Rede TV, Tribuna do Povo, TV
Girassol, TV Cultura, TV Anhanguera, SBT, Rd Jovem Palmas,
Correio do Tocantins, Folha Popular, O Girassol, O Jornal,
Primeira Página, O Norte Jornal, Correio Tocantinense, Conexão
Tocantins, Folha de Sambaíba, Rádio Araguaína, Mira Jornal.
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Cheque Saúde Cidadão: Assistência
social ou assistencialismo?
Uma experiência no Movimento de
Reintegração das Pessoas Atingidas
pela Hanseníase - Morhan6
Francisca Giderlândia dos Santos Assis7

Introdução
Este estudo foi desenvolvido no período em que estive vinculada ao Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela
Hanseníase (Morhan) como acadêmica de Serviço Social, fato que
me permitiu o contato com demandas distintas que me possibilitaram aprendizado sobre diversas questões inerentes à prática do
Serviço Social.
O fundamento para a criação do Morhan enquanto movimento
social que luta pela eliminação de toda e qualquer forma de preconceito é a hanseníase, doença milenar que carrega um estigma
perpetuado ao longo dos anos.
Durante a prática acadêmica, vivenciei experiências distintas,
dentre elas um fato que me despertou para o tema deste estudo
foi o acesso à Assistência Social garantida por lei, porém, não consolidada no país.
No caso específico da hanseníase, o benefício cheque-saúde
cidadão implementado no Rio de Janeiro a partir de junho de 2003
é uma proposta de assistência social da governadora estadual
Rosângela Matheus (2002 a 2006) para pessoas em tratamento
da mesma doença. Todavia, este benefício é alvo de diversas reclamações no Morhan fato este que me instigou a investigá-lo.
Nesse sentido, sistematizei dados da prática desenvolvida no
Movimento com o propósito de apresentar elementos para uma
reflexão acerca deste benefício com uma questão central: O cheque-saúde cidadão consiste em uma proposta vinculada com a
Assistência Social ou com o assistencialismo?
Com o intuito de levantar informações sobre a questão em
debate, entrevistei um representante do governo estadual do
Rio de Janeiro no que se refere a hanseníase, representantes do

Este artigo é parte
integrante do Trabalho
de Conclusão de Curso
necessário para a
formação em Assistente
Social, aprovado pelo
Departamento de Serviço
Social da PUC – RIO em
Dezembro de 2006. O
estudo está disponível
na íntegra no site: www.
morhan.org.br .

6

Mestranda em Serviço
Social pela UERJ, 2007;
Assistente social formada
pela PUC-RIO em 2006.
Contato: francisca.ser@
gmail.com

7
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Movimento e ainda, usuários do Grupo de Apoio e Pesquisa das
Pessoas Atingidas pela Hanseníase (GAPPH).
Para atingir a proposta central, busquei: analisar a assistência
através dos marcos legais considerando a Constituição Federal de
1988, a Lei Orgânica da Assistência Social e o Sistema Único de
Assistência Social.
Agregado a isto, em entrevista com os usuários do GAPPH, o
propósito foi de confrontar as idéias apresentadas utilizando para
tal, as informações oficiais referentes ao benefício que me possibilitaram identificar o real significado do cheque-saúde para cada
entrevistado.
A política de Assistência Social no Brasil
Para uma discussão acerca da assistência social no Brasil e
a adesão brasileira ao ideário neoliberal, pós Fernando Collor de
Mello em 1990, convém um breve apanhado histórico acerca de
suas raízes no liberalismo.
O liberalismo tem sua gênese após o término da Segunda
Guerra Mundial (que compreendeu o período de 1939 a 1945) em
países do capitalismo maduro como uma forma de manifestação
contra qualquer atuação do Estado que dificultasse o crescimento
do mercado (TEIXEIRA E OLIVEIRA, 1998). O pensamento liberal
foi fundamentado por diversos teóricos, o que facilitou sua difusão
em dimensão mundial. De acordo com José Guilherme Merquior:
o liberalismo clássico, ou liberalismo em sua forma histórica original, pode ser toscamente caracterizado como um
corpo de formulações teóricas que defendem um Estado
constitucional (ou seja, uma autoridade nacional central
com poderes bem definidos e limitados e um bom grau de
controle pelos governantes) e uma ampla margem de liberdade civil. (...) ( MERQUIOR apud TEIXEIRA E OLIVEIRA,
1998, p.198)
Entre os teóricos do pensamento liberal, podemos apontar J.
Locke e Adam Smith. O primeiro com uma discussão que regula
o Estado e a sociedade e o segundo com concepções acerca da
economia.
Locke, pautado na ficção teórica dos homens em seu estado de
natureza, aponta que os mesmos nascem com o direito à propriedade, pois ao nascerem já a possuem com o seu corpo. De acordo
com Teixeira e Oliveira (1998) os seres humanos possuem relações
contratuais que permitem um intercâmbio de mercadorias. Quando
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a propriedade passa a ser ameaçada, surge a necessidade de se
ter um Leviatã que seria o Estado, para salvaguardar o direito à
propriedade do indivíduo.
Cabe destacar que no pensamento de Locke, é necessário que
os homens se associem de modo a formar e a gestar a idéia de uma
sociedade civil, que instaure um governo por contrato e representativo. Esse governo seria o Legislativo e capaz, portanto, de traduzir em leis positivas as leis naturais. Todavia caso o governo não
cumpra com suas atribuições violando a liberdade e a propriedade
individuais, o povo, soberanamente, tem a prerrogativa de rebelarse contra a tirania. A seguir, eis o pensamento de Locke:
Embora em uma comunidade constituída, erguida
sobre sua própria base e atuando de acordo com sua própria natureza, isto é, agindo no sentido da preservação da
comunidade, somente possa existir um poder supremo, que
é o legislativo, ao qual tudo mais deve ficar subordinado,
contudo, sendo o legislativo somente um poder fiduciário
destinado a entrar em ação para certos fins, cabe ainda ao
povo um poder supremo para afastar ou alterar o legislativo quando é levado a verificar que age contrariamente ao
encargo que lhe confiaram... E nessas condições, a comunidade conserva perpetuamente o poder supremo de se salvaguardar dos propósitos e atentados de quem quer que
seja, mesmo dos legisladores, sempre que forem tão levianos ou maldosos que formulem planos contra a liberdade
e a propriedade dos súditos (...) (LOCKE apud TEIXEIRA E
OLIVEIRA, 1998,p.204)
Aqui fica evidente que a proposta de Locke é de controle do
Estado, ou seja, o Leviatã deveria proteger o direito natural – a
propriedade - permitindo aos homens a possibilidade de extensão
desta propriedade.
Já na economia política clássica, Adam Smith com sua teoria
do valor, expõe que os trabalhadores em um Estado possuem liberdade para trocar mercadorias uns com os outros e que esta forma
de troca sem regulação é que permite o desenvolvimento da sociedade (Ibidem, 1998). Este autor desenvolveu a Teoria da “mão invisível” cujo significado é: o homem, movido pelo interesse pessoal
de valoração de seu produto e obtenção máxima de lucro, é capaz
de criar, desenvolver atividades que podem gerar um resultado que
não era de sua intenção inicial. Isto significa que caso o Estado
não interferisse na economia e o indivíduo tivesse liberdade, o país
poderia se desenvolver.
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O pensamento liberal, ainda de acordo com Teixeira e Oliveira
(1998), teve seu auge a partir de 1848 na Inglaterra e em outros
países europeus tidos como capitalistas avançados. Ainda nesse
momento, o Estado tinha uma ação limitada o que foi alterado a
partir da crise de 29 onde se percebeu que o capitalismo por si só
não daria conta da grande massa de desempregados.
Segundo Faleiros:
(...) O mercado agravou de tal forma as desigualdades
inerentes ao capitalismo, concentrando a produção, a renda
e o consumo nas mãos de poucos, que o próprio sistema
capitalista foi constantemente sacudido por graves crises
econômicas e sociais [...] certas regulações do Estado para
controle da economia e do mercado de trabalho [...] foram,
elaboradas pelos liberais progressistas ou não-ortodoxos,
para manter o processo global de acumulação da riqueza
capitalista e fazer frente às crises econômicas e ameaças
sociais. (FALEIROS, 1991, p.26)
Verifica-se que o interesse central era a garantia do lucro para
os donos dos meios de produção, os capitalistas.
Neste caminho foram criadas as políticas de Seguridade Social,
no intuito de diminuir as mazelas geradas pelo Capitalismo.
Conforme destaca Faleiros (1991) as políticas sociais iniciadas
neste período são na verdade, formas de manutenção da ordem
vigente e tanto nos países de capitalismo maduro quanto nos países periféricos, estas políticas se configuraram como expressão
dos anseios da classe dominante.
No caso brasileiro, conforme Ademir Alves da Silva (1999), a
partir da década de 30 houve uma orientação na política social
que era de cunho populista. As políticas estavam associadas aos
homens que trabalhavam.
Ao longo de nossa história, foram diversas as formas de preponderância dos dominantes em relação aos dominados. Como é de
interesse deste estudo uma reflexão sobre as raízes neoliberais e
a assistência, convém remontar à implementação da Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT) de 1943, no governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), que está inserida no contexto dos direitos sociais.
De acordo com Ricardo Antunes em entrevista na “Revista Caros
Amigos” em agosto de 2004, desde os anos 10 do século 20, os trabalhadores brasileiros se organizavam para reivindicar direitos trabalhistas como férias, descanso semanal remunerado, o 13º salário.
Com a greve geral de 1917, marco para a reorganização da
atuação do Estado, tornou-se urgente a criação do salário mínimo
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que desse a base para a acumulação industrial.
Com a ascensão de Vargas ao poder em 1930 aumentam as
reivindicações e o presidente concebe a CLT em 1943 com a contrapartida da subordinação sindical ao aparelho estatal. Assim, o
trabalhador tinha que escolher entre obter os benefícios no sindicato de Vargas ou se manter no sindicato autônomo gozando de
benefícios a parte. Antunes (2004) completa:
(...) A CLT é por um lado resultado das lutas e das pressões sociais que o varguismo não reconhece, ele incorpora
essas reivindicações e afirma estar se antecipando aos trabalhadores, quebrando o sindicato classista. O trabalhismo
varguista não é expressão autêntica das reivindicações do
trabalho, é um projeto de controle das classes trabalhadoras. Mas é uma arquitetura burguesa bem construída, que
percebia que não seria possível nem um projeto de nação,
nem um projeto de Estado, nem um projeto urbano-industrial
para o Brasil que não 0tivesse de algum modo a participação dos trabalhadores. (ANTUNES, 2004, p.18)
Ainda no governo Getulista, destaca-se a criação da Legião
Brasileira de Assistência (LBA) pela então primeira-dama, Darcy
Vargas. A LBA tinha como propósito ajudar aos combatentes do
nazi - fascismo conforme os termos de Sposati:
(...) quando Darcy Vargas, a esposa do presidente, reúne
as senhoras da sociedade para acarinhar pracinhas brasileiros da FEB - Força Expedicionária Brasileira - combatentes
da II Guerra Mundial, com cigarros e chocolates e instala
a Legião Brasileira de Assistência – LBA. A idéia da legião
era a de um corpo de luta em campo, ação. (SPOSATI,
2005,p.19)
Após a guerra, as mulheres dos ex-pracinhas e seus filhos foram
alvos privilegiados dos serviços da LBA, que em 1942, passa a ser
uma sociedade civil de finalidades não econômicas. Nos dizeres de
Sposati,
(...) Aqui a assistência social como ação social é ato de
vontade e não direito de cidadania do apoio às famílias dos
pracinhas, ela vai estender sua ação às famílias da grande
massa não previdenciária. Passa a atender as famílias
quando da ocorrência de calamidades, trazendo o vínculo
emergencial à assistência social. (SPOSATI, 2005,p.20)
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Deve-se a esse período a vinculação da assistência aos serviços emergenciais distanciados de uma preocupação com um acompanhamento a médio ou longo prazo das pessoas necessitadas.
Interessante destacar que a assistência estava entremeada com a
participação das primeiras damas que com o passar do tempo foi
vinculada ao voluntariado (RIBEIRO, 2005).
Este processo repercutiu de formas diferenciadas nos governos
posteriores sendo intensificado pela desarticulação dos trabalhadores devido à fragmentação dos sindicatos iniciado por Vargas.
A assistência no Brasil, antes da Constituição de 1988 era
entendida relacionada a benemerência articulada aos governos
populistas. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988,
após a ruptura do país com o regime militar, iniciado no Brasil
em 1964, surgem expressões, por parte da sociedade civil, dos
anseios de brasileiros que antes não tinham a oportunidade de
participar do processo social brasileiro. De acordo com a reflexão
de Vicente de Paula Faleiros (2000), esse momento se caracteriza
como aquele em que:
A sociedade emergiu com força inusitada dos porões da
repressão com manifestações nas ruas, formação de comitês, articulação de organismos, elaboração de abaixo-assinados, organização de lobbies. Fizeram-se ouvir as vozes
de mulheres, índios, negros, além de empresários, setores
específicos de empresas, ruralistas, evangélicos na disputa
por seus interesses na Assembléia Nacional Constituinte.
(FALEIROS,2000, p.49)
Destaca-se assim, a participação popular na defesa de seus
direitos e a inserção da assistência como direito assegurado no
Artigo 194 da nova Constituição Federal. No entanto, ainda de
acordo com Faleiros, com a morte de Tancredo Neves, assume a
presidência do Brasil o vice José Sarney (1985) período em que se
inicia o desmonte de significativas políticas sociais e a manipulação
do Congresso para o retrocesso da Carta Magna.
Após este período, o país passou a experimentar diversos acontecimentos entrelaçados com a diminuição do Estado e o sucateamento dos espaços públicos implementados e ampliados com
o neoliberalismo, iniciado em 1990 com o governo de Fernando
Collor de Melo.
De acordo com RIBEIRO (2005) difundiu-se no Brasil uma
lógica de “satanização” do Estado e santificação do mercado.
Desta forma:
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Collor foi então idealizado como salvador de um povo
que via no Estado desperdiçador o responsável pela caótica
situação da saúde, educação, todas as políticas sociais e
pela má distribuição de renda. Com a eleição, Collor tratou de iniciar a implementação do ideário neoliberal de livre
mercado e redução do Estado Social. (RIBEIRO, 2005,p.35)
Como expressão do neoliberalismo e da globalização, surgiram orientações para os países subdesenvolvidos advindas do
Consenso de Washington, que consistiu em um documento elaborado a partir de uma reunião entre representantes dos Estados
Unidos, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Banco
Interamericano de Desenvolvimento, em 1989. Tal Consenso tinha
por objetivo impor medidas fiscais rígidas aos países da América
Latina, pautadas na redução dos gastos sociais, na privatização
dos serviços públicos bem como na perda das funções reguladoras
do Estado.
Nas palavras de Elaine Behring, o neoliberalismo consiste na:
(...) Retirada do Estado como agente econômico, dissolução do coletivo e do público em nome da liberdade econômica e do individualismo, corte dos benefícios sociais,
degradação dos serviços públicos, desregulamentação do
mercado de trabalho, desaparição de direitos históricos
dos trabalhadores; estes são os componentes regressivos
das posições neoliberais no campo social, que alguns se
atrevem a propugnar como traços da pós-modernidade.
(MONTES apud BEHRING, 2003, p.58)
Com a implementação do proposto no Consenso de Washington,
a assistência experimenta um processo de destruição e desarticulação com o proposto na Constituição de 1988.
Por ser este estudo perpassado pela assistência, é de fundamental importância esclarecer que a referida política, de acordo
com PEREIRA (2002) se configura no âmbito das políticas públicas
como o acesso à saúde, educação e previdência, o que evidencia
a necessidade da garantia desses serviços como um direito inalienável de todos os cidadãos. Para fins de esclarecimento, a política
pública é uma:
(...) ação coletiva que tem por função concretizar
direitos sociais demandados pela sociedade e previstos na lei. Ou, em outros termos, os direitos declarados
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e garantidos nas leis só têm aplicabilidade por meio de
políticas públicas correspondentes, as quais, por sua
vez, operacionalizam-se mediantes programas, projetos
e serviços. (PEREIRA, 2002, p.223)
Ou seja, a política de assistência contida na política social
pública deve ser protagonizada pelo Estado que, além de regulador, deve ser o provedor destes serviços.
A política de assistência social é, portanto, uma:
Política de seguridade social que visa, de forma gratuita e
desmercadorizada, contribuir para a melhoria das condições
de vida e de cidadania da população pobre mediante três
procedimentos básicos: 10
a) provimento público de benefícios e serviços básicos
como direito de todos;
b) inclusão no circuito de bens, serviços e direitos de
segmentos sociais situados à margem desses frutos de
progresso;
c) manutenção da inclusão supra citada e estímulo ao
acesso a patamares mais elevados de vida e de cidadania,
mediante o desenvolvimento de ações integradas no âmbito
das políticas públicas. (PEREIRA, 2002,p.225)
Cabe reforçar que o comprometimento dos governantes com
a assistência, deve corroborar com a luta do povo na garantia de
direitos e não a exclusão destes.
Com o propósito de relacionar a discussão anterior do neoliberalismo com os marcos legais que situam a assistência como
direito, pretendo fazer a seguir, uma apresentação das leis relacionadas à assistência vigente na Constituição Federal de 1988,
abarcando a Lei Orgânica de Assistência Social de 1993 bem como
a implementação do Sistema Único de Assistência Social em 2004.
Da Carta Magna de 1988 aos dias atuais: as leis de
garantia da assistência no Brasil
A instauração do golpe militar em 1964, em nome da ameaça
do “perigo comunista”, inaugurou no país uma fase duradoura de
cerceamento das liberdades individuais, de repressão política, de
centralismo e autoritarismo. Os sucessivos governos militares
– Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo –
legitimaram esse regime em contraposição à sociedade, que clamava
por democracia, justiça social e pelo respeito aos direitos humanos.
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Dentro desta complexidade, após constantes pressões internas
oriundas de instituições e organizações civis, em especial da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e externas como a Anistia Internacional,
o regime começa a promover uma abertura política, abrindo margem
para que, em 1988, com a promulgação da Carta Magna, o regime
democrático se restabelecesse e se consolidasse no Brasil.
A promulgação da Constituição Federal em 1988, apresentou
a possibilidade de restabelecimento de respeito aos direitos, de
liberdade, da oportunidade de se construir um Brasil com igualdade para todos, como bem ilustra o texto que se segue:
(...) graças a mobilização da sociedade, as políticas
sociais tornaram-se centrais, nessa década, na agenda de
reformas institucionais que culminou com a promulgação da
Constituição Federal de 1988. Nesta Constituição, a reformulação formal do sistema de proteção social incorporou
valores e critérios que, não obstante antigos no estrangeiro,
soaram, no Brasil como inovação semântica, conceitual e
política. (PEREIRA, 2006,p.152)
Com a criação da Constituição Federal teve-se a possibilidade
de se ter voz para garantir direitos que por anos foram negados
no Brasil. Mas afinal, o que se queria com a nova lei? O povo viu
que com esta lei, os conceitos de “direitos sociais”,“seguridade
social”, “universalização”,”equidade”, “descentralização político-administrativa”,”controle democrático”, mínimos sociais”
(PEREIRA, 2006,p.152) foram inseridos como elementos centrais
que possibilitou avanço nas políticas sociais brasileiras.
Como é nosso objetivo analisar a assistência à luz das leis existentes, segue abaixo o Capítulo II da Constituição que trata da
Seguridade Social:
Art. 194 A seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos
da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
universalidade da cobertura e do atendimento;
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais;
seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
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irredutibilidade do valor dos benefícios;
eqüidade na forma de participação no custeio;
diversidade da base de financiamento;
caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação
dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados
e do Governo nos órgãos colegiados. (CONSTITUIÇÃO
FEDERAL,1988)
Como se pode verificar, a assistência após a implementação da
Constituição Federal de 1988 tem caráter universal, para todos
aqueles que dela necessitarem sem distinção de credo religioso,
etnia, doença, ou qualquer outra classificação existente.
Na Seção IV da mesma Lei existe o artigo 203 que aborda a
Assistência Social em sua amplitude, por isto convém apresentá-lo
na integra:
Art. 203 A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
o amparo às crianças e adolescentes carentes;
a promoção da integração ao mercado de trabalho;
a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária;
a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família, conforme a lei. (CONSTITUIÇÃO
FEDERAL,1988)
Neste artigo, fica explicitada a importância da Lei dentro da
perspectiva de garantia de direitos e de possibilidades de acessos
aos serviços sociais públicos por todos os brasileiros remetendo
ao Artigo 194, anteriormente citado, que garante a universalidade
do atendimento.
O inciso V do Artigo 203 foi regulamentado, de acordo com
Sposati (2005), em 07 de dezembro de 1993, no governo de
Fernando Henrique Cardoso. A lei nº 8.742 que rege a Lei Orgânica
de Assistência Social, a LOAS, que regulamenta os artigos 203 e
204 da Constituição Federal, define “princípios e diretrizes, organização do sistema, disciplina sobre benefícios, serviços, programas
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de assistência social, projetos de enfrentamento da pobreza e a
forma de financiamento.” (SILVA, 2005,p.55) e foi criada com o
objetivo de dar as diretrizes para a assistência social no Brasil, ou
seja, considera a assistência como política de seguridade social
que prevê, de acordo com as diretrizes da Constituição Federal de
1988, a proteção da família e de todos aqueles que dela necessitar
independente de sua contribuição prévia.
De acordo com Sposati (2005), as lutas sociais em torno da
regulamentação da LOAS foram diversas tanto no governo de
Fernando Collor como no governo de Fernando Henrique Cardoso
– FHC - que insistia em vetar o desenvolvimento da LOAS no
Congresso através de medidas de controle.
De acordo com a mesma autora, com a instauração do programa
Comunidade Solidária na gestão de FHC a assistência se distancia
do proposto na Constituição e na LOAS. Os governantes viam a
LOAS como assistencialista e, portanto, “com o mix de conservadorismo e modernidade neoliberal tiveram influência decisória no
precário e anêmico desenvolvimento da infância da menina LOAS.”
(SPOSATI, 2005,p.69)
Já no mandato de Luís Inácio Lula da Silva, eleito em 2003, a
sociedade assiste ao processo de unificação dos programas sociais
da gestão de FHC, com a criação do Programa Bolsa Família (PBF)
como proposta governamental de garantir o acesso da população
à alimentação.
Em 2004, aprova-se a Política Nacional de Assistência Social
(PNAS) em reunião do Conselho Nacional de Assistência Social.
Esta política tem como propósito a implementação do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) requisitado na LOAS como
necessário para se dar efetividade na assistência social brasileira
conforme documento da Política Nacional da Assistência Social
(2004).
Os objetivos do SUAS são:
Prover serviços, programas, projetos e benefícios de
proteção social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que dele necessitarem; contribuir com
a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços sócio
assistenciais básicos e especiais em área urbana e rural;
assegurar que as ações no âmbito da assistência social
tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária. (POLÍTICA NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2004).
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O SUAS apresenta tipos de proteção que são: a Proteção
Social Básica, Proteção Social Especial, Proteção Social Especial
de Média Complexidade e Proteção Social de Alta Complexidade.
Dentro da Proteção Social Básica está a proposta de criação
dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) para atuarem com famílias em áreas de vulnerabilidade social com o objetivo de atender até 1.000 famílias por ano.
Na Proteção Social Especial objetiva-se o atendimento de famílias e indivíduos que se encontram em riscos sociais, em conseqüência de abandono, maus tratos, sendo a população de rua priorizada no atendimento. A PNAS de 2004 apresenta como exemplo
o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e o Programa
de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Já para as pessoas cujos laços familiares foram rompidos, a
PNAS reserva os serviços de Proteção Social Especial de Média
Complexidade com acompanhamento mais sistemático, com serviços de orientação e apoio sócio-familiar, plantão social, abordagem
de rua, entre outros, com o propósito de priorizar grupos de risco
que tiveram seus direitos violados.
Por fim, a Proteção Social de Alta Complexidade que garante
a proteção integral através do acesso aos albergues, casas lares,
família substituta, família acolhedora, trabalho protegido e medidas sócio educativas que permitam a melhoria de vida para aqueles que estão em risco social.
O SUAS prevê mudanças que, relacionadas às leis anteriores,
fortalecem os grupos que tiverem acesso aos serviços, mas é
imprescindível destacar que a luta dos profissionais comprometidos com a assistência deve ser constante e articulada aos movimentos sociais de base.
Como forma de entendimento das políticas de assistência focalizadas em grupos cada vez mais restritivos, em consonância com
a lógica neoliberal instaurada no país, analiso o Programa Chequecidadão implementado no Rio de Janeiro a partir de 1998.
A política de assistência no Estado do Rio de Janeiro:
Cheque Cidadão
No Rio de Janeiro, a população elegeu Antony Garotinho (pertencente do PSB) como governador da referida cidade, no ano de
1998. Este governante se apresentou à população como sendo
representante de igrejas evangélicas, com práticas distanciadas
do Estado laico e com a utilização dos meios de comunicação para
propagar seus projetos como governante da cidade referindo-se à
sua pessoa como abençoado de Deus.
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A partir de sua prática governamental, a política de Anthony
Garotinho ficou marcada pelo populismo, conforme aponta Ribeiro
(2005), por suas práticas de constante aproximação com o povo
bem como a utilização da máquina estatal para fins eleitoreiros.
Além de populista, sua gestão foi categorizada também como
clientelista o que consiste em: “troca de favores entre atores de
poder desigual e no caso do clientelismo político, o Estado é a parte
mais poderosa quando distribui benefícios em troca de votos ou de
qualquer outro tipo de apoio que necessite.” (RIBEIRO, 2005,p.53)
A política de assistência de Anthony Garotinho foi marcada
pela criação do Programa Compartilhar Cheque-cidadão conforme
Decreto nº 25.681 de 05/11/1999.8
Em 2002 é eleita para ocupar o governo do Estado, Rosângela
Matheus, esposa do ex-governador Garotinho, governo que perdurou até 2006. A mesma deu continuidade ao Programa Chequecidadão sem romper com as práticas clientelistas e apoiadas no
populismo iniciado por seu esposo.
Rosângela Matheus assegurou a criação do Programa Estadual
de Acesso à Alimentação – PEAA, através da a Lei nº. 4.179 de 29
de setembro de 2003, que consiste no Programa Cheque-cidadão
mais detalhado e com a proposta de combater a fome e promover
a segurança alimentar das pessoas envolvidas.
O Programa Cheque-cidadão é repassado pela Secretaria de
Estado da Família e da Assistência Social (SEFAS)9 que está inserido no item de Segurança Alimentar.
De acordo com o documento do Programa Compartilhar, o
Cheque-cidadão é gerenciado pelo Palácio Guanabara. O repasse
do Programa é através de Entidades Religiosas nos diversos municípios do Rio de Janeiro.
O Programa requer, de acordo com o documento, um Titular,
Voluntário, Agentes sociais e Responsáveis pelo pólo que, para
fins de clareza, explicarei a seguir:
O Titular é o padre, pastor ou responsável pela Entidade Religiosa
que agrega os beneficiários do Cheque-cidadão. A Entidade precisa ter Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) para
inserção no programa e desenvolver alguma atividade social para a
comunidade. No documento, explicita-se que não há restrição para
as Entidades Religiosas que podem ser de qualquer credo religioso
desde que, atendam aos critérios pré- determinados.
O Voluntário é designado pelo Titular da Entidade Religiosa para
selecionar os beneficiários e distribuir os Cheques. Além disso, o
voluntário é responsável pelo acompanhamento dos beneficiados
pelo Programa cabendo a eles a atribuição de indicar aos Agentes
sociais do Palácio Guanabara a ocorrência de problemas.

Alterado para Decreto
nº 26.681 em 18/08/2000.

8

O nome inicial: Secretaria
de Ação Social foi alterado
em novembro de 2005.
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Os Pólos são
aglomerados de Entidades
Religiosas de acordo com a
proximidade das mesmas.
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Em 2006.

Já o Agente Social, é responsável pela entrega dos cheques ao
término do mês nos Pólos10. E conforme explicitado anteriormente,
o Agente é o elo entre as Entidades e o Palácio, já que ele recebe
as denúncias do Voluntário acerca dos beneficiários. Estas informações por seu turno, são encaminhadas pelos Agentes sociais
para a gerência do Programa, integrada também por dois (2) assistentes sociais.
Por último, os Responsáveis pelo pólo são aqueles que recebem
os cheques dos Agentes Sociais e encaminham para as Entidades
Religiosas que compõem o seu núcleo.
O Programa Cheque-cidadão apresenta três vertentes que são:
o cheque-cidadão, cheque-idoso e o cheque-saúde.
As pessoas beneficiadas pelo Programa recebem um cupom com
um valor estipulado que será trocado por gêneros alimentícios em
supermercados conveniados com a Associação de Supermercados
do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ).
Cabe especificar cada uma das vertentes:
a) O cheque-cidadão tem como critério: a renda per capta
menor ou igual a 1/3 do salário mínimo estadual que corresponde
a um valor de R$ 123,00 já que o salário mínimo estadual é de
R$ 369,45411, por sua vez, maior que o salário mínimo nacional.
As crianças da família beneficiada com idade entre 7 e 14 anos
(de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases) devem estar matriculadas em uma Unidade Escolar. Para se manter no programa,
acompanha-se a freqüência escolar da criança que é feita a cada
6 meses; acompanha-se a carteira de vacinação das crianças com
idade limite de 10 anos e pede-se o Cadastro da Pessoa Física
(CPF) para todos os integrantes da família maiores de 18 anos
para evitar a duplicidade de benefícios. É repassado através de
cadastro em Entidades Religiosas.
b) Já o Cheque-idoso ou Cheque da Terceira Idade, inserido a
partir do Decreto 29.011 de 16/08/2001, é para maiores de 60
anos com Renda per capta menor ou igual a 1/3 do salário mínimo
estadual e que resida próximo a Entidade Religiosa para facilitar o
monitoramento do beneficiado pelo Agente Social. O benefício tem
o valor de R$ 50,00. De acordo com a SEFAS, foi criado para suprir
o hiato de 60 a 65 anos existente com o Benefício de Prestação
Continuada (BPC) já que os idosos só o recebiam a partir dos
65 anos. Como os voluntários das igrejas recebiam uma demanda
muito grande de idosos que sustentavam a família, o governador
Anthony Garotinho instituiu o cheque-idoso em 2001.
c) Enquanto que o cheque-saúde, de acordo com o Decreto nº
33.332 de 05 de junho de 2003, é diferente dos cheques benefícios anteriores por não ser vinculado a Entidades Religiosas.
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Foi criado pela governadora Rosângela Matheus com a participação do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela
Hanseníase (MORHAN) para os portadores da referida doença.
A pessoa em tratamento de hanseníase tem o direito ao benefício
do início ao fim do tratamento. O benefício consiste em um cheque no valor de R$ 100,00. Dos quais, R$ 91,00 são para troca
por gêneros alimentícios em supermercados conveniados com a
ASSERJ e o valor restante, ser usado como vale-transporte para
que o usuário possa ir e vir à Unidade de Saúde. O objetivo central
é a diminuição de abandonos do tratamento de hanseníase.
Destaco que o cheque-saúde não apresenta vinculação com
Entidades Religiosas já que tanto a inscrição quanto o recebimento
do benefício, são realizadas através de Unidades de Saúde, vinculados à Secretaria Estadual de Saúde (SES) que é o elo com o
Palácio Guanabara, responsável pela impressão dos cheques.

12
Para conhecer
a experiência ler:
BORGES, A.
Fragmentos da
Vida. Salvador,
Ed. Helvécia, 2000.

O Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas
pela Hanseníase (Morhan) na perspectiva da garantia
dos direitos da pessoa acometida pela hanseníase
A criação do conhecimento não é um monopólio dos
que estudaram nos livros e nas escolas; ao contrário, é a
práxis que faz de uma pessoa ou um grupo social o sujeito
da criação de conhecimentos. (BOFF, 2000,p.20)
Conforme destacado, em meio às lutas do povo brasileiro ocorridas na década de 1980, com o fim da ditadura, pelas eleições diretas, nasce o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas
pela Hanseníase (Morhan), movimento social – entidade jurídica
de direitos privados e sem fins lucrativos - cujo norte é a luta na
defesa e consolidação dos direitos das pessoas acometidas pela
hanseníase. Foi criado em 06 de junho de 1981, em Bauru, São
Paulo, por Francisco Nunes (o Bacurau), juntamente com Antônio
Borges12 e outros quatro ex- internos de hospitais-colônia que tiveram hanseníase ou que estavam em tratamento da mesma doença.
De acordo com o Estatuto do Morhan, a finalidade do movimento é promover medidas educativas que visem à prevenção,
diagnóstico precoce, tratamento, reabilitação, informação, promoção social, conscientização, preservação e resgate da cidadania
da pessoa acometida pela hanseníase, objetivando a sua completa
reintegração social.
É importante destacar que estas ações são possíveis devido à
participação de pessoas que direta ou indiretamente foram atingidas pela hanseníase. Para atingir as finalidades, o MORHAN
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Sobre a participação dos
movimentos sociais e as
formas de construção dos
sujeitos coletivos: STOTZ,
E. N. Social Moviments and
Helth. Cad. Saúde Públ.,
Rio de Janeiro, 10 (2):
264 – 268, apr/jun, 1994.
Para aprofundar o debate,
indico: CARVALHO, G.
Universalidade limitada ou
Integralidade regulada? In:
Jornal do MORHAN.N.º 42,
Rio de Janeiro, 2006.
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desenvolve diversas atividades, dentre elas destaco: Campanhas,
palestras, teatro, Telehansen e a participação em conselhos.
O movimento social está representado em 24 Estados do Brasil
e tem uma estrutura organizacional composta por: Assembléia
Nacional, Diretoria Nacional Colegiada, Coordenação Executiva,
Conselho Fiscal, Conselho de Ética, Departamentos, Comissões
Nomeadas, Assessorias, Coordenações Estaduais e Núcleos.
A Coordenação Nacional atualmente está localizada no Rio de
Janeiro que, aliada com as coordenações estaduais organizadas
por região e com os núcleos, o Movimento Social amplia sua atuação no país. Já o Serviço Social integra a Assessoria Técnica do
Movimento aliando o seu saber as demandas apresentadas.
O Morhan e seus colaboradores, desde sua inserção no cenário social brasileiro, vem galgando diversos espaços de luta que
permitam a ampliação das conquistas em prol das pessoas acometidas pela hanseníase. Nesse sentido, os espaços de representação social ocupados são: Conselho Nacional de Saúde, Conselho
Nacional da Pessoa Portadora de Deficiências - CORDE, Conselho
Nacional de Assistência Social, Conselhos Estaduais de Saúde,
Conselhos Municipais de Saúde e do Fórum Nacional de Entidades
Nacionais de Patologias e Deficiências13.
Com o intuito de contribuir para a conscientização da sociedade
em relação à hanseníase como problema de saúde pública, o movimento desenvolve diversas ações para promover o conhecimento
em todos os segmentos da população como a veiculação do jornal
do Morhan que é bimestralmente editado desde 1982, a elaboração do site com informações sobre o movimento e sobre a doença
e o TELEHANSEN (0800 262001), um serviço de ligações gratuitas, cuja central está no Rio de Janeiro, sede do movimento, que
pode ser acionado de qualquer local do país e atende a população
de todo o território brasileiro, com informações claras e objetivas
sobre a doença, bem como recebe denúncias sobre falta de medicamentos, preconceito, negligência médica que passam a serem
acompanhadas pelo Serviço Social.
Neste serviço de informações ou em outras ações do movimento, como palestras em escolas, empresas, igrejas, a equipe
utiliza informações acessíveis a todos tendo como base informações da Organização Mundial de Saúde (OMS): “manchas claras
ou avermelhadas, que não ardem não coçam e não doem, cãibras,
vermelhidão nos olhos, nariz constipado, pode ser hanseníase(...).”
(Guia para Eliminação da Hanseníase como Problema de Saúde
Pública, 2000)
O fato é que se as pessoas não conhecem a doença como
poderão enfrentar o preconceito existente? E mais, de que forma
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poderão ter acesso aos serviços públicos que lhe são assegurados pela Carta Magna de 1988, de acordo com o artigo 194, que
garante saúde, previdência e assistência como direito de todos?
Cabe destacar que, ao longo dos anos, a relação da doença
com a “podridão”, queda de “pedaços”, propagada de certa forma
através dos anos possibilitou um estigma em torno da doença que
precisa ser “desconstruído”.
Nesse sentido, uma contribuição efetiva do Movimento foi a
participação no processo de construção da Lei nº 9.010 de 29 de
março de 199514 que determina mudanças de terminologia bem
como de construções sociais no Brasil, ou seja, ao invés de se
denominar pessoas com a doença de “leproso”, passa a se falar
doente de hanseníase. Esta lei imprime alterações em diversos termos referentes à doença.
A palavra lepra além de ter forte carga de preconceito designa
diversos tipos de dermatoses. Após a determinação desta lei qualquer
fala que caracterize pessoas com esta terminologia é considerada
preconceituosa e, portanto, suscetível de punição após denúncia.
A relação da conquista de leis agregada à utilização da comunicação possibilita um ganho em qualidade para o que se pretende
com o movimento.
Ainda nesta direção, na primeira gestão do presidente Luis Inácio
Lula da Silva (2003 a 2006), foi criado no âmbito do Ministério da
Saúde um grupo- tarefa para diagnosticar a situação em que se
encontravam os 33 (trinta e três) hospitais-colônia existentes no
Brasil. Esta realidade foi conhecida pelo presidente que visitou 3
(três) antigas colônias.
O MORHAN, após a criação do grupo-tarefa, propôs ao
Ministério da Saúde, a criação de uma oficina com o intuito de
ouvir os anseios dos moradores dos hospitais-colônia já que estes
seriam diretamente influenciados pelas políticas públicas elaboradas a partir do grupo-tarefa.
Nesse sentido, foi elaborado o I Seminário Nacional de Antigos
Hospitais-colônia de Hanseníase15. Na ocasião, como acadêmica
de Serviço Social do MORHAN, tive a oportunidade de participar
como relatora dos grupos desenvolvidos neste seminário.
O objetivo central desta oficina foi:

14
Sobre a participação do
MORHAN na construção
desta lei e o preconceito
que permeia a doença,
destaco a entrevista
com a Sr Rosa Castália,
coordenadora do Programa
Nacional de Hanseníase,
da Secretaria de Vigilância
em Saúde, do Ministério
da Saúde no Jornal do
MORHAN, Nº 40, 2004.
Os jornais estão no site:
www.morhan.org.br.
15
Evento realizado pelo
MORHAN patrocinado pela
Secretaria de Vigilância
em Saúde do Ministério
da Saúde, com apoio da
Secretaria de Estado da
Saúde do Rio de Janeiro
entre os dias 05 e 07 de
novembro de 2004 no Rio
de Janeiro.

Elaborar um diagnóstico rápido e realista das necessidades, problemas e prioridades dos atingidos pela hanseníase
vinculados direta ou indiretamente aos hospitais-colônia, de
modo a apresentar a visão dos moradores a respeito dos
caminhos ideais para a reestruturação desses hospitais.
(Relatório Consolidado, 2005)
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Com esta participação, percebi a situação de abandono em que
se encontram os inúmeros hansenianos, espalhados pelos 33 hospitais – colônia existentes no Brasil, após o período de isolamento
compulsório (ocorrido entre as décadas de 30 e 60). Este diagnóstico pode ser citado como uma grande realização do MORHAN em
prol da eliminação do preconceito em torno da doença.
Durante estes dias foi possível ouvi-los e analisar as necessidades daqueles que, de certa forma, tiveram suas histórias interrompidas. A relação deste evento com o estudo proposto nesta monografia é a atuação do MORHAN na construção de políticas públicas
relacionadas com a necessidade daqueles que se utilizarão delas
conforme destacado no Estatuto cujo interesse é “encontrar meios
de solucionar o problema relacionado a utilização de terras e prédios das antigas colônias com a participação da comunidade objetivando sua plena promoção social”. (Estatuto do MORHAN, 2006)
Intenção – ação: a atuação do profissional de Serviço
Social no Movimento de Reintegração das Pessoas
atingidas pela Hanseníase – Morhan
O Serviço Social está inserido na Assessoria Técnica que
consta no organograma do Movimento, desta forma é capaz de
contribuir articulando as ações dos núcleos existentes nos 24
estados brasileiros.
Pela proposta do Movimento social, a contribuição do assistente
social se dá no acesso da população usuária de serviços com o propósito de contribuir na formulação de ferramentas que permitam a
construção de uma sociedade onde os direitos assegurados por lei
possam serem garantidos através do conhecimento dos mesmos.
Além de se formarem multiplicadores da causa.
O assistente social atua assim, “(...) numa correlação particular
de forças, sob forma institucionalizada, na mediação fragilizaçãoexclusão/fortalecimento/inserção social, vinculada ao processo
global de re-produzir-se e re-presentar-se dos sujeitos em suas
trajetórias/estratégias.”(FALEIROS, 2005.p,49).
A ação do assistente social do Morhan, em sua maioria provém
do Telehansen. Este serviço de ligações gratuitas está localizado
na sede do movimento no Rio de Janeiro. Através dele os atendentes recebem chamadas de todos os estados brasileiros passando
informações sobre a hanseníase.
Os atendimentos sociais são, em sua maioria, frutos do Telehansen
ou de orientações dadas por outros profissionais que indicam o
MORHAN ao usuário. Proveniente destes atendimentos sociais, a
equipe de Serviço Social, prossegue com o Acompanhamento Social.
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O acompanhamento social é efetivado por telefone, para aqueles que residem em outros estados, ou, caso seja necessário, através de visita domiciliar para usuários que morem no Rio de Janeiro.
Em algumas situações o usuário apresenta dificuldades no relacionamento familiar por conta do preconceito e do estigma criado
em torno da doença e prefere vir ao Morhan para ser orientado. O
Grupo de Apoio das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (GAPPH)
consiste em um instrumento para ampliação das informações em
relação a doença e formação de militantes. Em consonância com
o Código de Ética dos Assistentes Sociais, é dever do profissional
“democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários.” (2006:20).
O GAPPH é um instrumento de contribuição para que o usuário
efetive sua autonomia no sentido de entender a realidade em vive
e identificar as formas de transformação desta realidade. Sendo
assim, o assistente social que trabalha com grupos:
No nível intermediário, mediador que permite a compreensão da própria sociedade. No cotidiano existe um
movimento dialético, que envolve elementos repetitivos
por um lado e inovadores por outro. A vida cotidiana por
sua vez, é entendida como o centro real da práxis, onde
se realiza o movimento de produção e reprodução das
relações sociais, onde se dá a produção do ser humano,
no curso de seu desenvolvimento histórico. (LIMA apud
VASCONCELOS, 1997, p.148)
A atuação com grupos permite ao profissional através de técnicas específicas, o acesso ao cotidiano dos usuários de forma plena
porque com o passar do tempo o usuário começa a retirar as suas
máscaras e ficar “à vontade” diante do grupo. A partir do momento
em que o profissional como facilitador se aproxima das questões
ideológicas que são lançadas em debate, a equipe tem elementos
para construir reflexões em conjunto com os usuários.
As estratégias desenvolvidas pelo Serviço Social do
Morhan a fim de consolidar o benefício Cheque Saúde
Cidadão
A preocupação maior em relação a hanseníase, são as taxas de
abandono do tratamento, por isso, o objetivo central deste benefício é
que o paciente conclua o tratamento e possa, desta forma, contribuir
para a eliminação da hanseníase como problema de saúde pública.
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O Morhan, enquanto movimento social que entre outras atividades, reivindica e fiscaliza as ações do Estado, recebe inúmeras denúncias referentes a não consolidação do Cheque Saúde
Cidadão nos diversos municípios do Rio de Janeiro.
Através do Telehansen ou de informações de usuários que vão
até a sede do Morhan, a equipe de Serviço Social acompanha as
denúncias e, através de reuniões da equipe definem as estratégias
de enfrentamento desta questão. Estas estratégias não podem
ser entendidas como: “(...)um pacote de fórmulas de intervenção,
mas, ao contrário, de definir um processo de articulação de mudanças de relações entre atores/forças para o aumento de poder dos
sujeitos usuários da ação profissional.” (FALEIROS,2005, p.7)
As denúncias recebidas são por conta do não recebimento do
cheque - saúde cidadão, por não receber os vales - transportes
ou por maus - tratos nos mercados conveniados. Com o propósito
de fazer uma reflexão sobre o cheque - saúde cidadão, o gráfico
abaixo apresenta os municípios com maior quantidade de reclamação no ano de 2005:
Gráfico 1: Problemas com Cheque-saúde cidadão por
município
Atendimento do Cheque Saúde por município do Rio de Janeiro - 2005
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Fonte: Relatórios do Serviço Social, 2005.

A partir dos dados coletados pela Equipe de Serviço Social, percebe-se que o Rio de Janeiro e São Gonçalo são os municípios que
apresentam maiores registros de reclamações, seguidos de São
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João de Meriti. Estas denúncias, nestes dois últimos municípios
são, em sua maioria, problemas com os supermercados conveniados à Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro
(ASSERJ) que alegam não receber o pagamento referente às suas
mercadorias e por isso não aceitam os cheques-saúde cidadão do
beneficiário no próximo mês.
Outra particularidade das denúncias recebidas através do
Telehansen é em relação ao tempo para o recebimento do benefício
fato afetado pela burocracia. Faleiros (2005) aborda a burocracia
como aquela que faz com que “(...) os indivíduos sejam considerados apenas números e os assistentes sociais administradores de
convênios, de acordo com a estratégia dominante de administrar
problemas e recursos em vez de prestar cuidado à população e
garantir seus direitos.” (FALEIROS, 2005, p.61)
Analisando o processo desde o cadastro até o recebimento do
benefício onde os usuários se cadastram nas Unidades de Saúde
que os envia para as Secretarias Municipais de Saúde - SMS e
de lá para a Secretaria Estadual de Saúde – SES, este processo
moroso acaba dificultando a rapidez no acesso por ser um trâmite
com muita burocracia e, por muitas vezes, impossibilita que o usuário receba o benefício no período de tratamento.
Os problemas enfrentados, especialmente do ano de 2005 para
o ano de 2006, com a mudança do vale-transporte de papel para o
Riocard, também requerem uma atenção especial das autoridades
já que, com esta mudança, os beneficiários ficaram sem receber
este complemento que é muito importante para a finalização do
tratamento de hanseníase, já que com este auxílio o paciente vai a
Unidade de Saúde receber a dose supervisionada.
De acordo com os atendimentos da Equipe de Serviço Social em
2005 (Gráfico 1), no município de São João de Meriti os supermercados Sendas, Milênio e Rede Max, que recebiam o Cheque Saúde
Cidadão e se negaram a aceitá-los, fazendo com que os beneficiários
tivessem que arcar com as despesas das compras. O motivo para
a recusa foi o atraso no repasse de verbas entre a Associação de
Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) e o Estado.
A fim de contribuir para uma efetivação deste benefício para
as pessoas acometidas pela doença em questão, a proposta da
Equipe de Serviço Social do Morhan, neste caso, foi uma reunião
com as SMS envolvidas, juntamente com a SES, com o objetivo de se estudar coletivamente as possíveis soluções para esta
problemática.
Em relação ao ano de 2006, considerando a análise dos atendimentos da Equipe de Serviço Social nos meses de janeiro a outubro, verifica-se que a quantidade de denúncias de casos novos em
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tratamento sem receber o benefício, com o agravante dos casos
do ano anterior. Abaixo no Gráfico 2, os dados dos atendimentos
realizados na sede do Morhan no ano atual:
Gráfico 2: Atendimentos Cheque Saúde – 2006
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Fonte: Relatórios do Serviço Social, 2006.

Conforme o Gráfico 2, os meses de janeiro, agosto e setembro
registram a maior quantidade de ligações. Cabe evidenciar que os
usuários envolvidos neste processo são lesados duas vezes já que,
primeiro possuem o direito a assistência que lhe é negada mesmo
que garantido por lei. Segundo porque o que lhe é cedido pelos
governantes, no caso em questão o cheque saúde cidadão, mesmo
sendo uma proposta assistencialista, excludente, focalizada, ainda
assim, lhe é negado.
Cheque Saúde Cidadão: direito ou benesse? A fala do
Estado, do Morhan e do usuário

A participação dos
usuários do GAPPH
nas entrevistas desta
monografia foram
espontâneas. Fiz o convite
em uma reunião do Grupo
e obtive a adesão de dois
participantes. Para manter
o sigilo, os mesmos serão
identificados por nomes
fictícios.
16
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Com o objetivo de aprofundar elementos que permeiam o cheque - saúde cidadão como política de assistência social, entrevistei
a Coordenadora do Programa de Hanseníase, Drª Marilda Andrade,
o coordenador nacional do Morhan, e participantes do GAPPH não
beneficiados e beneficiados pelo cheque - saúde cidadão16.
A primeira entrevistada foi orientada a fazer o cartão para
receber o benefício durante os seis meses de tratamento já que
ela estava se tratando da forma de hanseníase paucibacilar. No
entanto, mesmo após a conclusão do tratamento, a usuária ainda
não recebeu o benefício.
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Ao ser questionada quanto a importância do cheque-saúde,
apontou elementos importantes para o debate:
Já aconteceu de eu estar no Posto e ter pessoas que
não tinham dinheiro para voltar para casa e o grupo interar
para ajudar! É muito importante para quem precisa terminar
de se tratar. O governo deveria ajudar estas pessoas.[...] vi
pessoas reclamando que não tinham dinheiro para comprar
uma fruta, um leite, e estão sem condições [...].O cheque saúde iria fazer diferença! (Maria, 35 anos)
Como é possível perceber, o benefício para aqueles que estão
sem emprego ou sem o apoio familiar durante o tratamento, é
de vital importância, já que o respaldo ao paciente na conclusão
do seu tratamento de certa forma o fortalece. As necessidades
apresentadas na fala da usuária apontam uma preocupação com a
qualidade dos serviços prestados a população e a necessidade da
alimentação como elemento agregador ao processo do tratamento
da doença.
Ainda no esforço de contribuir para a democratização dos acessos, busquei conhecer a participação do assistente social como
forma de reflexão acerca da prática. O que ficou destacado na fala
de um dos usuários entrevistados foi:
O acompanhamento foi só do médico, não tive a presença do assistente social, só no MORHAN. Quando tive
contato com telehansen, conheci o Grupo (...) Foi muito
bom, conversei, me interessei pela doença, despertei espiritualmente, conheci pessoas, mudei de personalidade.
(Maria, 35 anos)
Maria aponta a ausência da atuação do profissional de Serviço
Social na unidade de tratamento que é fundamental no processo
de tratamento por ser este um profissional que possui um instrumento privilegiado, de acordo com Iamamoto (2004), “tendo como
instrumento básico de trabalho a linguagem, as atividades desse
trabalhador especializado encontram-se intimamente associadas
à sua formação teórico-metodológico, técnica-profissional e éticopolítica.” (p.97)
As atividades deste profissional dependem da competência na
leitura e acompanhamento dos processos sociais aliado às relações com os sujeitos sociais. A linguagem permite ao profissional
a possibilidade de, junto com o usuário, articular estratégias de
ação para que os sujeitos sociais possam ser construtores de sua
própria história.
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José, está em tratamento e após o seu cadastro, passou a
receber o benefício, que segundo o mesmo foi em “boa hora”.
Questionado quanto a importância do cheque-saúde cidadão, o
entrevistado disse:
É muito importante sim, porque eu passei por uns apertos porque tive que ficar fora do meu trabalho e aí minha
mulher que ajudou, segurou as pontas mesmo sabe?
Se não fosse ela nem sei o que seria de mim, depois
que comecei a receber a ajuda do governo, a gente vai ao
mercado faz nossas compras. Compro arroz, feijão, muita
carne, frutas das crianças porque enquanto não posso trabalhar isso me ajuda muito sabe? (José, 37 anos)
Neste relato, mais uma vez se evidencia a necessidade das pessoas receberem o cheque-saúde por conta do acometimento do
usuário pela doença e pelo desemprego. É interessante elucidar
que o benefício é visto pelo beneficiário como “uma ajuda” e não
como um direito. Talvez por isso muitos usuários deixam de recebêlo por não saberem que podem reivindicar junto às SMS/SES e,
os que terminaram o tratamento, caso tenham efetuado o cadastro durante o tratamento, também possuem o direito de receber o
cheque - saúde.
Os usuários, portanto, devem ter o cheque-saúde cidadão
como um direito a fim de distanciar a assistência da benemerência. No entanto, “o pobre (...) porque depende do que recebe, é
um devedor. Não há troca aparente, posto que não se lhe pode
exigir nada. Há, porém, uma troca real e desigual: trocam-se as
coisas pela submissão, sob a falsa forma de gratidão.” (MELLO
apud YAZBEK, 2003), ou seja, nas relações que foram construídas
no Brasil, existe a relação da assistência social com a benemerência que faz com que os usuários acreditem que o benefício é uma
benesse estadual.
Em visita à Secretaria Estadual de Saúde (SES) a fim de entrevistar a Coordenadora do Programa de Hanseníase do Rio de
Janeiro, tive acesso aos documentos disponibilizados pela equipe,
que me possibilitaram constatar que no ano de 2005 faziam parte
do Programa Estadual de Eliminação da Hanseníase sessenta e
nove (69) municípios.
Chama a atenção que vinte e três (23) municípios não faziam
parte do programa prejudicando desta forma, aos usuários em
tratamento de hanseníase que não recebem o benefício chequesaúde cidadão. Os municípios são: Areal, Armação de Búzios,
Arraial do Cabo, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Campos
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dos Goytacazes, Cantagalo, Conceição de Macabu, Italva, Laje do
Muriaé, Macuco, Miguel Pereira, Parati, Paty do Alferes, Rio das
Flores, Santa Maria Madalena, São José de Ubá, São Sebastião
do Alto, Sapucaia, Silva Jardim, Sumidouro, Trajano de Morais e
Varre e Sai.
Levando-se em consideração a quantidade de municípios que
não repassam o benefício para as pessoas que estão em tratamento de hanseníase, é de se apontar a necessidade de uma
ampla negociação do governo estadual com os representantes
destes municípios para que, o usuário, o grande prejudicado neste
processo, tenha o seu direito garantido.
Já em entrevista com a Coordenadora do Programa de
Hanseníase do Rio de Janeiro, Drª Marilda Andrade, questionada
quanto a importância do cheque - saúde e sua relação com a assistência social, respondeu:
O cheque ajuda, claro que se eu vejo pela lógica do trabalho que nós temos é um trabalho imenso. Agora é uma
proposta assistencialista. Hoje se a pessoa tivesse melhores condições de vida, um salário adequado, uma série de
coisas não haveria nenhuma necessidade de estar suprindo
com N outros processos. Agora a nossa clientela é diferenciada, na questão da saúde, o incentivo é preparado é isto
que é bem garantido. Alguns critérios foram colocados em
relação ao tratamento, se a doença voltar ele não tem, uma
série de coisas para garantir que não haja uma perenidade
na questão deste incentivo. A preocupação que houve era
que tudo que fosse fornecido como benefício nós estávamos lidando com a questão perene causando uma dependência do Estado como provedor. (Informação Verbal)
Na entrevista realizada com o coordenador nacional do Morhan,
as considerações sobre o benefício apontam que o cheque - saúde
era visto como distanciado da proposta universalista. No entanto,
foi aceito na mesa de negociações juntamente com representantes
da SES por conta das análises apresentadas pelos representantes
dos núcleos do Morhan.
A minha visão era não implantar a filosofia do movimento
não admite isso por que isso é uma discriminação (...)Mas
eu não estou no dia a dia dos usuários (...) quando eu fui
fazer um debate com os Morhans do Rio de Janeiro no primeiro discurso, (...) os núcleos me responderam assim: que
maravilha (...) estou vendo o usuário (...)que abandonou o
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A aceitação do benefício se deu pela necessidade apresentada
pelos representantes da base. O movimento social por gênese
preza pela fala dos excluídos, portanto a aceitação do cheque saúde cidadão é, na verdade, com o interesse de construção de
uma política ampla e menos seletiva, e ainda, repensada do ponto
de vista da burocracia com o propósito de beneficiar o usuário em
sua amplitude de sujeito de direitos.
Considerações Finais
Neste estudo tive como propósito empreender uma reflexão
sobre a assistência social consolidada no Brasil à luz dos marcos legais. Considerando a hanseníase como problema de saúde
pública e suas interferências no trabalho, nas manifestações de
estigma individual e coletivo bem como os esforços do movimento
social com intuito de promover mudanças de conceitos no imaginário social.
Reiterando o objetivo principal, minha referência foi a experiência como acadêmica em Serviço Social no Morhan, onde estabeleci contatos com a população usuária do cheque-saúde cidadão;
objeto de análise deste estudo.
Sobre o cheque saúde cidadão; esta política se configura
como uma forma “camuflada” da assistência social proposta na
Constituição Federal de 1988 e vista nesta carta de leis como um
direito universal. Por conta de sua complexidade, cabe destrinchar
este processo: O Cheque - Saúde cidadão através do Decreto nº.
33.332 de 06 de junho de 2003 apresentava – se como um benefício no valor de R$ 91,00 para pessoas em tratamento de hanseníase, acrescido de R$ 9,00 em vales transportes para que o
paciente fosse até a unidade de saúde de tratamento.
Destaco que a partir da adesão do Rio de Janeiro ao uso do
RioCard, conforme apresentado pela Coordenadora do Programa
de Hanseníase do Rio de Janeiro, as pessoas beneficiadas pelo
cheque - saúde cidadão, em tratamento de hanseníase, não tiveram acesso ao vale transporte.
O cheque - saúde cidadão é para aqueles que estão em tratamento de hanseníase. No entanto, identifiquei através dos atendimentos realizados pelo Telehansen do Morhan, o qual acompanho
desde 2005, que este benefício não ocorre de forma plena, pois
uma quantidade considerável de usuários passam a recebê-lo após
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meses de tratamento ou depois da conclusão do mesmo. Este fato
é contraditório ao que se pretendia na Instrução Normativa do
Programa Cheque Saúde Cidadão.
Refletindo sobre a assistência social, considero que sua universalidade é assegurada como direito pela Constituição Federal de
1988 sem restrição de credo, etnia ou classe social para quem a
ela recorrer. O benefício é focalizado para pessoas com hanseníase
e nesse sentido precisam estar em tratamento. Logo, desvinculando aqueles que estão em recidiva da doença.
Este fato o descaracteriza de uma política de assistência pelo
caráter seletivo já que não privilegia os que voltam ao tratamento
da doença. É pertinente reforçar que uma recidiva pode ser obtida
pelo diagnóstico incorreto do médico. Portanto, nestes casos, o
usuário deve ser resguardado pelo Estado.
AS pessoas em tratamento de hanseníase precisam deslocar-se
para as unidades de saúde com freqüência; o que não é compreendido pelos empregadores no atual sistema de produção capitalista,
onde o trabalhador vive em constante insegurança devido aos crescentes índices de desemprego. Acompanhei processos de afastamento de usuários do trabalho por conta do tratamento da doença.
Acredito que o Estado, aliado aos movimentos de militância,
deve respaldar a ação dos profissionais com a efetivação das leis
existentes de forma que o usuário possa ter acesso aos direitos
previdenciários e que tenha condições de garantia da manutenção
do trabalho e que, agregada à assistência social estejam as políticas de geração de trabalho e de renda.
Aponto que para se refletir uma política de assistência social
para pessoas acometidas pela doença no Estado do Rio de Janeiro,
deve-se ter uma gestão pensada com a participação de representantes de todas as esferas sociais com o propósito de se repensar
o benefício analisado neste estudo de forma comprometida com a
assistência universal outrora conquistada.
Acredito que o benefício deve ser desenvolvido de uma forma
menos burocratizada porque de acordo com minhas experiências
como acadêmica do Morhan, fica evidente que o processo de
implementação do benefício desde as Secretarias Municipais de
Saúde até a Assessoria de Dermatologia Sanitária (SES) é muito
moroso e suscetível de perda de dados que compromete o acesso
do usuário ao programa.
Cabe aos representantes de órgãos públicos de saúde, na gestão do governo estadual 2006-2010, juntamente com representantes sociais acrescentarem, o desafio de inserir no programa os 23
municípios que não fazem parte dele a fim de ampliar as condições
das pessoas em tratamento.
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Além disso, ampliar o quadro de atendidos pela hanseníase
considerando os casos em recidiva e em reação ao tratamento da
doença.
Portanto, ficou evidente pela experiência acadêmica no
MORHAN e pela revisão da bibliografia, que o cheque-saúde cidadão constitui um programa de cunho assistencialista.
Contudo, por estar garantido através de decreto no Estado do
Rio de Janeiro, consiste em um direito e como tal deve ser usufruído pelos usuários.
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Hanseníase X Lepra: o paradoxo
da Morte social17
Marcelo Luciano Vieira18

Resumo
Este estudo tem como o objetivo discutir as estratégias de
atuação do Serviço Social nos Antigos Hospitais-colônia do
Estado do Rio de Janeiro – ante as interações com os sujeitos
coletivos e individuais no enfrentamento da morte social. Buscase identificar as estratégias de enfrentamento da relação com as
marcas deixadas pela doença com as possibilidades de organização
social (participação) existentes nos Antigos Hospitais-colônia
do Estado do Rio de Janeiro, as quais os pacientes adotaram/
adotam como estratégia de sobrevivência, identificando as ações
profissionais do Serviço Social no processo de empoderamento
(empowerment) das pessoas que lá vivem ainda hoje, no tocante
ao exercício dos direitos e deveres, identificando e avaliando os
fatores que desencadeiam a “morte social”.
Palavras chave: hanseníase, morte social, participação social,
relações sociais, hospitais-colônia e Morhan

Introdução
Este estudo apresenta uma breve discussão acerca das bases
conceituais que o auxiliam, numa exposição sucinta sobre as abordagens teórico-práticas mais utilizadas pelo Serviço Social no processo de sua contribuição para a área de saúde, em especial com
o recorte para a hanseníase (suas possibilidades e limites), assim
como as competências e habilidades requeridas para o desempenho profissional da equipe de saúde em uma unidade - cheia de
máculas como os Antigos Hospitais colônia de Hanseníase - na
mediação do paciente de hanseníase no seu processo de tratamento, e a garantia do direito constitucional à saúde.
Além disso, este estudo tem como o objetivo conhecer e discutir as estratégias de atuação do Serviço Social nos Antigos
Hospitais-colônia do Estado do Rio de Janeiro – ante a interações com os sujeitos coletivos e individuais no enfrentamento da
morte social.. Espero ainda, analisar as estratégias de enfrentamento da relação com as marcas deixadas pela doença com as
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“Exílio Sanitário”, que é
o mesmo que uma morte
de qualquer possibilidade
de assunção e exercício
de direitos comuns à
sociedade, bem como
uma execração desta
e por esta mesma, é a
morte social gerada pelo
estigma constituído em sua
gênese pela mais profunda
ignorância no sentido
stricto da palavra. Ademais,
contribuiu para o banimento
dessas pessoas ditas
“doentes” em detrimento de
umas outras ditas sadias.
Relatório Consolidado do
I Seminário Nacional de
Antigos Hospitais-Colônia
(2005).
19

possibilidades de organização social (participação) existentes nos
Antigos Hospitais-colônia adotadas como estratégia de sobrevivência pelos pacientes, a partir da identificação das ações profissionais do Serviço Social no processo de empoderamento
(empowerment) das pessoas que lá vivem ainda hoje, no tocante
ao exercício dos direitos e deveres, identificando e avaliando os
fatores que desencadeiam a “morte social”.
Portanto, o conjunto de três hipóteses orientou a construção
deste estudo sob o propósito de tentar explicar as possibilidades
e limites do Serviço Social frente às questões tácitas ou explicitas que fazem da Hanseníase: a macha anestésica geradora da
morte social, segue à luz das seguintes afirmações provisórias: o
problema da Eliminação da hanseníase deve ser compreendido
a partir das suas contradições, sua historicidade, temporalidade.
No entanto, vai além de um problema farmacológico, mas é fundamentalmente um problema social; o Estado Brasileiro sob a égide
da sua perversa política sanitária (as anteriores ao SUS) produziu
em pleno território nacional uma legião de exilados sanitários, que
ora os renega; o Serviço Social nos Antigos Hospitais Colônia do
Rio de Janeiro, foi reprodutor da ideologia de um Estado segregador e ausente (décadas de 60, 70 e 80), ao passo que hoje
irrompe com essa lógica, mas de forma fortemente maculada por
esse processo histórico.
Origem e evolução conceitual da hanseníase
Que problema é esse? Hanseníase! Essa não é apenas uma simples palavra, trata-se de uma doença milenar carregada de estigmas
e tabus. No início do século passado, por conta da ignorância das
formas de tratamento ou mesmo da possibilidade de cura, a hanseníase foi instrumento de uma série de ações realizadas pelo Estado
e, que hoje são vistas como segregadoras e excludentes. Tais ações
consistiam no “exílio sanitário”19 das pessoas que eram acometidas
pela patologia em Hospitais–colônia distribuídos pelo país.
As justificativas que fundamentaram historicamente essas
ações naquele momento, estavam forjadas na ausência de informação e de conhecimento em torno da doença. Mesmo assim, ainda
bem mais tarde, depois da descoberta do microrganismo causador
da doença – o Mycobacterium leprae -, e da promulgação de uma
lei em 1950 que desobrigava a internação compulsória, durante
muitos anos essa prática ainda fez parte da lógica de atenção às
pessoas que foram acometidas pela hanseníase. Até a metade dos
anos 80, ainda haviam alguns casos isolados de recomendações
médicas para o isolamento compulsório. Por isso, pode-se afirmar
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que a hanseníase foi e é uma patologia negligenciada. Atualmente
o tratamento da hanseníase no Brasil é feito em Unidades Básicas
de Saúde, sob o regime ambulatorial.
Se fizermos um resgate histórico da hanseníase no tempo ao
longo da história da humanidade, considerando que essa patologia
tem uma trajetória intrínseca à milenar história da humanidade, é
irrefutável dizer que a hanseníase desde os tempos da então Lepra
é uma das mais antigas doenças que acompanham o homem em
todos os tempos. Por isso, o estudo da história da hanseníase através das civilizações pode ser compreendido a partir de representações artísticas, lesões paleopatológicas e testemunhos literários.
Contudo, essas fontes apresentam relatos de estudos isolados,
o que “não teriam consistência se fossem trabalhadas isoladamente” (ANDRADE, 1996, p. 7).
No que concerne à origem etimológica, nesse caso ainda da
então lepra20, de acordo com Opromola apud Andrade (1996) a
descrição do termo em questão sempre esteve envolta de uma
série de definições, às vezes por influência da religião, e outras,
por influência de uma carga de preconceito sócio-cultural adquirido
ao logo da história humana.
Ainda sob o pilar da etimologia, em hebraico, sob a tradução
grega a palavra lepra significava descamação, e inicialmente foi utilizada em sua gênese para definir a casca interna das árvores. Já
no latim, a definição da palavra lepra tinha até a mesma origem de
referência (a árvore), mas era descrita como liber, e que, por conseguinte, aparecia definido como a casca da árvore que era usada
para escrever. O curioso é que mais tarde o termo “lepra daria origem ao que hoje se conhece como livro” (ANDRADE, 1996, p. 7).
A curiosidade está no fato de que a ausência de conhecimento
em torno da hanseníase levou a sociedade a isolar uma série de
pessoas do convívio social, fora outras atrocidades que aconteceram durante todo período do isolamento compulsório. E, paralelamente a isso, a hanseníase, doravante ainda denominada lepra,
daria origem a uma palavra que se compõe exatamente na contraposição do que a doença gerou ao longo dos anos, livro, ou seja, o
berço do conhecimento.
Ao re-visitarmos à história da lepra num período para trás um
pouco mais distante, poderíamos notar que alguns dos registros
mais antigos sobre a origem da lepra datam do século IV a.C.,
onde se estima que o termo compreendia um conjunto de doenças
como lupus, sífilis, vitiligo, escabiose.
Zambaco Pachá apud Andrade (1996), a maior parte das doenças dermatológicas que apresentavam descamação era associada
à lepra. No entanto, Sousa-Araújo apud Andrade (1996) aponta
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um pouco da evolução
do debate em torno da
patologia.
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IBDEM nota 2

Guia para Eliminação da
Hanseníase como problema
de saúde pública – OMS/
OPAS - Leprosy Elimination
Group - World Health
Organisation.
1ª Edição 2000.
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que já constavam registros da lepra na África em 1350 a.C., no
Sudão e no Egito e, a autora destaca ainda, que em 300 a.C. a
doença já era endêmica nesses países.
Primeiro estudo que comprovou alterações na estrutura óssea
da face de doentes com lepra em 1954, foi publicado por MollerChristensen et al. apud Andrade (1996), dentre outros sinais paleopatológicos que fora intitulada síndrome de Bergen. E que mais
tarde viria permitir a determinação de sinais de fácies leprosa em
múmias oriundas de 500 a.C.
Aproximando um pouco mais do nosso tempo, mas ainda debruçado na história, apresento uma pequena referência sobre a visão
da lepra durante nossa época, a era cristã. Baseado numa longa
revisão Zambaco Pachá apud Andrade (1996), afirma que muito
possivelmente tenha sido os fenícios quem disseminou a doença
pela França, Ibéria e Itália. Contudo, Carvalho e Souza-Araújo apud
Andrade (1996) acreditavam que a incursão da lepra em Portugal
se deu através da entrada de escravos africanos. Ademais, acreditavam ainda que os romanos eram também grandes responsáveis
pela instalação do foco da doença no país. Mas a autora adverte
que a “maior expansão da doença se deu a partir do domínio
árabe” (ANDRADE, 1996, p. 9).
Avançando um pouco no tempo e aproximando das nossas origens, Sousa-Araújo apud Andrade (1996) aponta a inserção da
lepra no Brasil exatamente a partir do desembarque dos portugueses (1500) e espanhóis (1580-1640) para a região sudeste, pelos
holandeses (1624-1654) para o norte do Brasil e pelos franceses
em (1757) para a região sudeste. A autora destaca também que
todos esses conquistadores eram oriundos de países que já tinham
a doença instalada em seus países e, portanto, eles já dispunham
de alguma informação sobre a patologia.
A autora realça ainda que em todos os documentos produzidos
neste período não há nenhuma menção da presença da lepra entre
os nativos brasileiros. Se houvesse, “certamente alguma lesão
de pele e ou deformidades, principalmente de face característica
da lepra, não passariam desapercebidas” (MAGALHÃES apud
ANDRADE, 1996)21.
Em algumas traduções da Bíblia expõem ainda hoje a palavra lepra, - Levítico capítulos 13 e 14 -, descreve doenças que se
observarmos a fundo, são diferentes da hanseníase. No capítulo
de Jó, por exemplo, que diz – a lepra de Jó coçava tanto que ele
coçou com um caco de telha. É uma diferença relevante, pois se a
hanseníase tem como principal característica a perda da sensibilidade da pele22, como coçava? Por conta desses e de outros usos
congêneres, que o Morhan entendeu que era importante trabalhar
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pela luta pela proibição do termo lepra e suas variações, leproso,
leprento, etc, que estão associadas à idéias de impureza, vício,
podridão, nojeira, corrupção e repugnância, e além disso, ainda é
anti-científico, irracional e desumano considerar todas essas definições como sinônimos de hanseníase e por conseguinte a pessoa
que é/foi acometida pela doença. Anti-científico, devido ao fato
de que todas as outras patologias têm associadas à sua nomenclatura no nome de seu descobridor, o que configurava inclusive
em não reconhecimento aos achados de Gerhard Armauer Hansen
(1841-1912), médico norueguês que descobriu o bacilo causador
da doença, em 1873, conforme adverte o grande escritor inglês
Grahan Greene, ao dizer que “lepra é uma palavra, não é uma
moléstia, nunca acreditarão que lepra se cura - Palavra não se
cura” (NUNES, 1987, p. 1).
Antigas colônias: apartheid da “salvação”
Os primeiros registros de casos de lepra no Brasil datam de
1500, conforme já mencionado, considera-se os primeiros casos
registrados originalmente no país em 1600, no Estado do Rio de
Janeiro, onde, depois de alguns anos seria então estabelecido
neste, o primeiro Hospital-colônia do país, que era chamado ainda
de Lazareto, isto é, abrigo de doentes de Lázaro, lazarentos ou
leprosos, termo que predominava naquela época. Posteriormente,
teriam sido registrados novos casos da doença nos estados da
Bahia e do Pará. Mais tarde, esses estados se tornariam os estados de maior incidência da doença, tornando-se por muitos anos o
“calcanhar de Aquiles” de qualquer governo, pois a curva da notificação de casos novos sempre foi ao longo dos anos ascendente.
No período entre 1600 e 1850 a Coroa Portuguesa não dispunha de nenhuma ação prática e sistematizada no campo da saúde.
A saúde ainda pairava sob as respostas e soluções oriundas dos
conhecimentos pragmáticos de curandeiros. Somente em 1850 que
Portugal dá início ao desenvolvimento de algumas tímidas ações no
campo da saúde pública, isso obviamente aconteceu devido à instalação da família real. Contudo, “essa atividade estava limitada
à prática das ações sanitárias nas juntas municipais, ao controle
dos navios e a saúde dos portos” Araújo (1956 p. 134).
Com o advento da expansão da doença para os outros estados,
as autoridades da Colônia Portuguesa (Brasil) passaram a demandar que a Coroa Lusa tomasse providências. O que não foi feito.
No entanto, apenas muito mais tarde, cerca de dois séculos depois
que as primeiras ações voltadas para o combate à doença foram
implantadas a partir da regulamentação de D. João V. Entretanto,
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cabe destacar que essas ações pautavam-se unicamente na
construção de locais de isolamento e de uma precária ou quase
nenhuma assistência aos doentes (foto1).

Foto 1 - Desinfectório central São Paulo 1902

Foto cedida pelo Morhan - 2005

Desse modo, as primeiras pessoas que foram para esses locais
deram início a uma triste página da história da humanidade, a
proposta de segregação, no isolamento, que será discutido de
maneira mais aprofundada posteriormente, além disso, outro fator
importante a ser destaco é a ausência de um modelo sanitário. Já
que durante o período de 1889 a 1930 se desenvolveu um quadro
insuportável e caótico, marcado pela ebulição de um conjunto de
doenças que posteriormente viriam acarretar uma série de problemas tanto à saúde coletiva, quanto para outros seguimentos como
foi o caso do comércio exterior. Como resposta a essa demanda
se criou o Departamento de Profilaxia da Lepra – DPL, que determinou a criação da Polícia Sanitária (foto2), isto é, um batalhão
de 1500 pessoas que tinham como função exercer, o que se chamou de atividades de desinfecção, sob critérios de captura dos
doentes, levando-os ao isolamento. No processo de erradicação
da febre-amarela, como esta ação foi “exitosa”, e por não ter sido
desenvolvida nenhuma alternativa até então, esse modelo de intervenção perdurou por várias décadas.
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Foto 2 – Polícia sanitária São Paulo 1911

Foto cedida pelo Morhan – 2005

Assim, durante muitos séculos a lepra carregou o estigma e o
conjunto de doenças já mencionado. Como se não bastasse isso,
as pessoas que eram acometidas pela doença eram chamadas
pejorativamente de seus derivados como, por exemplo, leproso,
leprento, entre outros. E, para não dizer que não havia qualquer
forma de tratamento, havia uma que era o uso associado ao óleo
de chaumoogra, que era um medicamento fitoterápico de origem
indiana e que era realizado a partir de injeções ou por via oral. Essa
foi a única forma de tratamento da doença e que foi adotada até a
década de 40 no século XX.
Além disso, merece destaque um fato de grande relevância
para a história da saúde pública brasileira, o movimento popular de
revolta que, mais tarde entraria para os anais da história da saúde
pública brasileira, bem como para a história do país, como a revolta
da vacina.
A Revolta da Vacina foi um grande movimento popular ocorrido
em decorrência do modelo campanhista, que à época era a maneira
construída para o enfrentamento da varíola. Mas, com o advento
da Lei Federal nº 1261 de 31/12/1904, que instituiu a vacina antivaríola como procedimento obrigatório a todas as famílias, onde
houve até mesmo registro de aplicação da vacina por mais de uma
vez. Fatos como esse, geraram a revolta que se tornou num marco
para os movimentos sociais em saúde.
Foi só a partir da a iniciativa do médico e hansenologista brasileiro Heraclides César de Souza-Araújo, cientista do Instituto
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Movimento que fez com
que o imaginário social
idolatrasse a figura médica,
bem como difundisse sua
capacidade e competência
técnica, não como atributo
profissional, mas como
necessidade última da
própria sociedade. O que é
sem dúvida um exagero que
gera exageros outros como,
por exemplo, o Ato Médico,
em debate no Congresso
Nacional atualmente.
23

Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), que foi
criado o Laboratório de Leprologia em 1927, sediado na Fundação
Oswaldo Cruz – Fiocruz, que tinha como objetivo o cultivo do bacilo
e a busca da cura para as pessoas que haviam contraído a doença,
aportando assim, um novo método de tratamento. Contudo, só
a partir da revolução de 1930 que, foi criado o primeiro ministério com ação específica para a saúde, o Ministério da Educação
e Saúde. Foi exatamente neste período que surgiu o tão esperado novo modelo de controle da doença no nível nacional, intitulado “modelo tripé”. Tripé porque se baseava em três eixos fundamentais: o leprosário, os espaços de isolamento dos doentes,
o dispensário, local para onde eram levados os que indicavam a
manifestação da doença, e o preventório (foto3), para onde eram
encaminhados os filhos dos doentes.

Foto 3 - Momento em que as crianças que eram separadas
dos pais chegavam aos preventórios

Foto cedida pelo Morhan - 2005

De acordo com um estudo recente, realizado por Silva (2001),
fala-se, em específico da hanseníase, dos processos existenciais
interrompidos pelo poder da Polícia Sanitária motivado pela “paranóia” de quem (deveria) ter o controle de vida e de morte e desconhecia as formas de combate ao agente causador. Sendo esta
expectativa compartilhada por médicos e sociedade, e esta última
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esperando que aqueles a livrasse do desconhecido do adoecer e
morrer e, aqueles internalizando o papel de quem teria tal poder.
Em outras palavras, era mais um dos movimentos que construíram,
reforçaram e porque não dizer reforçam ainda hoje a idéia da soberania médica, bem como a da “medicalização da pessoa”23.
Uma outra concepção da morte social é apresentada por Ortiz:
A morte não é um acontecimento puramente de
ordem física; ao destruir um ser humano ela elimina um
ser social. O mundo a que pertence este indivíduo é
automaticamente atingido, e deve então ser regenerado.
Por isso, os rituais funerários se assemelham aos rituais
de criação. À exclusão de indivíduo deve suceder-se um
processo de integração da alma do morto no mundo dos
mortos. A morte é uma passagem de uma sociedade visível a outra invisível. (ORTIZ 1999, p, 7)
A concepção de Silva (2000) aponta para a negação da identidade social, e porque não dizer também para a negação da identidade individual. Já a concepção de Ortiz , apesar de abordar a
morte social a partir da metáfora da morte orgânica, apresenta
elementos significativos para uma análise mais aprofundada sobre
a morte social, partindo da morte orgânica, perpassando a morte
social onde a classificação “excluído” se aplica para além da eliminação do indivíduo, mas para a eliminação do ser social, que
produz, consome, reflete, sente e age.
Nesse sentido, analogamente adotando o conceito de Ortiz
como referência, e as construções anteriormente apresentadas
sobre o processo de isolamento deslanchado pela Política Sanitária
dos anos 1960 a 1980 nesse país, pode-se então dizer que a morte
social é uma sucessão de movimentos de esterilização, exílio e
exclusão do indivíduo, ao passo que contraditoriamente essa
sociedade que segrega, é a mesma que construía espaços de produção da interação humana nos antigos hospitais-colônia como,
por exemplo, cinema, salão de jogos, teatro e etc.
Vale lembrar ainda, que estes espaços foram construídos não
por uma política social, mas por uma política arraigada numa lógica
sectária e ignorante.
Em revisão dos escritos de Besaïd (1999) na tentativa de compreender histórico-metodologicamente a atuação do Serviço Social
nos Hospitais-colônia, onde seu entendimento da linha do tempo
nos permite reconhecer as Relações Sociais através de uma singular dimensão, aportada como uma importante contribuição para
este estudo. O autor aborda o tempo como sendo inóspito em si:
Na dualidade espaço-tempo da velha metafísica, o
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espaço aparece como o elemento dócil da objetividade
imóvel e da eternidade matemática. Sempre em movimento, o tempo não esquenta lugar. O passado já não é
mais. O porvir não é ainda. O presente esvanece-se no
recomeço do instante que não é. Em cada vez nem inteiramente o mesmo nem inteiramente um outro. O tempo
só existe pelas metamorfoses desse presente pontual
cuja cambiante persistência desafia a lógica do mesmo e
do outro. Esse desafio é o tempo. (BESAÏD, 1999, p.111).
Essa percepção nos ajuda a compreender de forma relativamente coerente, a interpretação das Relações Sociais apreendidas pelo Serviço Social, e pelos usuários, assim como nos ajuda a
melhor entender como o Serviço Social se posicionava/posiciona,
na condição de mediador desse processo ao longo dos anos.
Ainda baseado no tempo, Ricoeur apud Besaïd nos mostra
como a linha do tempo pode contribuir para o entendimento das
Relações Sociais:
Esse o motivo por que começamos por perceber ‘conjuntamente o Movimento e o tempo”. Esse movimento é
o dos fluxos de linguagem que o recortam. Como desmbaraçar o tempo vivido do evento e o tempo gramatical do verbo? A fala não teria condição de abstrair-se
do tempo. Ela é a própria temporalidade. Apanhados na
armadilha ‘do compromisso recíproco da fala no tempo e
do tempo na fala’, achamo-nos condenados a ‘explicarnos no tempo com o tempo’, a falar temporalmente do
tempo. (BESAÏD, 1999, p.116).
No que diz respeito à socialização dos pacientes e à prática do
Morhan, a construção do intercâmbio social pode ser apreendida
a partir da história de vida dos pacientes, onde se pode perceber
que o importante não é se o movimento desenvolve a socialização entre os pacientes, mas como essas pessoas são vistas em
seus espaços de interação social e como elas percebem essa interação, o que considero eminentemente diferente de socialização,
uma vez que vejo esta última até como um instrumento nocivo, se
considerarmos o conceito de socialização em sua gênese (a funcionalista parsoniana), que é a institucionalização do indivíduo à
sociedade, portanto há que se considerar que isso pode nos levar
a pensamentos enviesados onde ao invés de libertar estaremos
trabalhando pelo aprisionamento.
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Movimento social na hanseníase: resistência fundada na contradição saúde/doença
O Movimento Social de maior expressão na hanseníase
é o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela
Hanseníase – Morhan. E, é exatamente este movimento o alvo da
discussão apresentada neste tópico.
Ao observar os processos que envolvem a dinâmica social, é
possível perceber que mais do que a oficialidade pesa sobre a
sociedade os veios da memória social e da indignação da opinião
pública, que obviamente, não são frutos da oficialidade, ao contrário, são contrapontos dessa oficialidade de uma maneira ou de
outra. Nesse sentido é importante recordar como se deu o processo
dessa divisão, pois é exatamente o modus operandi ou forma de
fazer de cada instituição dessa que vai delinear o que cada um é.
Para isso, vejamos:
Os movimentos sociais surgem eminentemente de uma
demanda social, nunca qualquer movimento social se originou sem
que houvesse ausência do Estado em alguma coisa, ou ainda como
no caso da hanseníase, a presença massiva e impositiva do Estado
(isolamento compulsório), daí surge o movimento social como instrumento reivindicatório, lançando mão da necessidade de se fazer
valer os direitos que naquele no final dos anos 1970 e início da
década de 1980, sob forte influência dos operários do ABC paulista e da intensa luta sindical que era desencadeada no país, onde
de um lado os movimentos sociais eclodiam de todas as partes
do Brasil, e do outro a ditadura militar, surgia então, o MORHAN,
como resistência a essa presença impositiva do Estado (Política
Higienista).
O marco regulatório que define uma instituição como Movimento
Social, é o fato de que essa instituição no seu modus operandi não
exerça o papel do Estado, mas sim o papel que a ela se destina,
que é o da educação popular e política.
Nesse sentido, os movimentos sociais que anteriormente eram
definidos apenas pelo aspecto reivindicatório e lutador, e que não
precisava de nenhum registro para funcionar, mas precisava da
forma da união social, cujo interesse era a melhoria das condições
de vida, de trabalho, de saúde, de educação, etc. Hoje, metamorfoseou-se, parafraseando Castel (1998), e agora assume um caráter
reivindicatório e essencialmente propositivo, o que em boa medida
ajuda no processo de produção dos novos consensos24.
O Morhan é um movimento social brasileiro fundado em 06 de
junho de 1981, atualmente, está presente em aproximadamente
100 comunidades distribuídas em 24 dos 27 Estados da Federação
conforme apresentado no gráfico seguinte, e conta hoje com cerca

24
O Conceito novos
consensos pode ser
encontrado de maneira
detalhada em A Nova
Fábrica de Consensos.
Organizado por
Ana Mota. SP.
Cortês. ED. 1998.
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Gráfico 5 - Distribuição de núcleos por estados do morhan no
país em 2003

Fonte: Relação de Núcleos do Morhan – Secretaria Executiva do Morhan Nacional - 2003

“(...) Esta soma de
forças de produção,
capitais e formas de
intercâmbio social, que
todos os indivíduos e
todas as gerações vêm
encontrar como algo de
dado, é o fundamento real
daquilo que os filósofos se
têm representado como
‘substância’ e ‘essência do
Homem’, daquilo que têm
apoteotizado e combatido
— um fundamento real
que de modo nenhum
é afetado nos seus
efeitos e influências
sobre o desenvolvimento
dos homens pelo fato
de estes filósofos se
rebelarem contra ele como
‘Consciência de Si’ e o
‘Único’”. Feuerbach (1999).
25

26
Para fins de entendimento
deste estudo conscientizada
deriva de conscientizAção
em Paulo Freire, onde o
autor atribui ao movimento
de reconhecimento do
estado de alienação,
o encontro com a
Educação Libertadora, a
tomada de consciência
e então a partida para a
transformação através da
conscientização.
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de 3.500 voluntários. Nesses 26 anos de existência o Morhan
apresenta em sua trajetória uma forte ligação com a história do
Movimento Sanitário, e, por conseguinte do próprio SUS.
Cabe destacar que essa maneira de se constituir o movimento
social, isto é, sob um cenário de influências e demandas, não pode
e não deve ser vista como exclusividade desse ou daquele movimento, uma vez que todo movimento social nasce de uma confluência de pleitos associados à indignação de uma sociedade.
No caso específico do Morhan, sua formação se dá por conta da
aversão coletiva causada pela então “lepra” que foi ratificada por
longo período pela Política de Isolamento Compulsório do extinto
Departamento de Profilaxia da Lepra DPL.
Ademais, o Morhan possui uma singularidade frente aos outros
movimentos sociais, a sua causa/proposta, o combate a todas as
formas de preconceito, que se originou de um grupo de pessoas
que se via como “invisíveis” em função desse preconceito que ora
era gerado a partir do intercâmbio social25.
Dados esses fatores, o Morhan pode ser visto como um movimento de resistência que contribui pari passu para construção
de uma participação social conscientizada26 e qualificada que
sabe para onde olha, e fundamentalmente porque olha. Mas cabe
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destacar que essa participação ainda não é realidade plena, pois
apesar dos 26 anos de existência do movimento, um longo caminho
ainda é preciso ser percorrido para a construção da “participação
social ideal” (Tocqueville 1998, p. 03)27.
Tocqueville, em sua obra Democracia na América o autor aponta
para duas possibilidades de participação:
a) a sociedade capitalista democrática está fundamentada na lógica de bem-estar material, o que, por conseguinte, gera o sentimento de igualdade, se tenho o que
outrem tem, logo sou igual a ele. Além disso, essa igualdade levaria ao sentimento de auto-suficiência self made
man, o que conduz a duas outras implicações: a primeira é
que esse sentimento leva ao isolamento, levando a sociedade ao aprisionamento em seu próprio cárcere, fazendo
desta, uma sociedade apática28; a segunda, é que todos
os movimentos anteriores somados levam ao Despotismo
Democrático29.
b) a sociedade capitalista democrática é construída
com base na lógica de bem-estar social, que tem como
princípios fundamentais as diferenças e a percepção de
uma interdependência, que por sua vez é geradora de
um sentimento de comunidade, agregando o que se pode
chamar de participação coletiva, e por fim, todos esses
movimentos reunidos levarão ao que o autor chamou de
Participação Social Ideal.
Essa compreensão contribui para esse estudo de forma que
nos permite entender o processo histórico que envolve todo
caminho de concepção do Morhan e sua relação com os Antigos
Hospitais-colônia de hanseníase. Além disso, nos permite lançar
mão de uma investigação mais aprofundada da inserção do Serviço
Social nesses espaços, destacando as principais lutas de transformação estrutural dessas unidades hospitalares, e até mesmo é
possível apontar novas reflexões sobre a participação do Serviço
Social no Morhan e no processo de reformulação dos antigos
hospitais-colônia.
Isso pode ser melhor entendido a partir da ilustração as duas
trajetórias apontadas pelo autor, analisadas a partir do esquema
anterior, onde a idéia pode ser mais bem compreendida com a leitura dos caminhos anteriormente descritos e o acompanhamento
no esquema a seguir.

27
Para saber mais ler A
Democracia na América,
Aléxis Tocqueville (1835
– 1840).
28
O Antigo Regime e a
Revolução, escrito mais
de vinte anos depois de A
Democracia na América
Tocqueville define a apatia:
“Não havendo mais
entre os homens nenhum
laço de castas, classes,
corporações, família, ficam
por demais propensos a só
se preocuparem com seus
interesses particulares, a
só pensar neles próprios e
a refugiar-se num estreito
individualismo que abafa
qualquer virtude cívica.
Longe de lutar contra essa
tendência, o despotismo
acaba tornando-a
irresistível, pois retira
dos cidadãos qualquer
paixão comum, qualquer
necessidade mútua,
qualquer vontade de um
entendimento comum,
qualquer oportunidade
de ações em conjunto,
enclausurando-os, por
assim dizer, na vida
privada. Já tinham a
tendência de separar-se:
ele os isola; já havia frieza
entre eles, ele os gela”.
(Antigo Regime, p. 46)
29
“(...) se a busca
incessante dos interesses
privados, marca da
moderna ética do
trabalho, prevalecesse
sobre a vocação cívica
das populações norteamericanas, as levando a
um afastamento cada vez
maior das questões de
natureza pública. Em um
mundo onde os interesses
materiais eram priorizados,
receio que os homens se
tornem cada vez mais
distantes dos problemas
que não estivessem
diretamente ligados
às suas satisfações
pessoais. Portanto a
abdicação no papel
dos negócios públicos
tinha como correlato um
paulatino crescimento
da centralização
administrativa, portanto o
Despotismo Democrático”.
(Tocqueville, 1835, p.172)
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Faria, Lina Rodrigues
de. 28ª ANPOCS, 2004 Historiadora, Pesquisadora
- Fapesp de Pós-Doutorado,
Departamento de Política
Científica e Tecnológica,
Unicamp.

Bem-estar
material

Igualdade

Auto-suficiência
(self made man)
Despotismo
democrático

Isolamento

Apatia cívica
(não participação)

Bem-estar
social

Diferenças

Interdependência
Participação
social ideal

Comunidade
Alexis de Tocqueville
Demoncracia na América

Participação
coletiva

Os antigos Hospitais-colônia de Hanseníase como
espaço de “nascimento” da “morte social”
Baseado nas observações realizadas durante o período de apreensão deste estudo, relatando especialmente as relações familiares, ou o que restou delas; os valores pessoais e da sociedade; os
preconceitos; as intervenções profissionais; a incomunicabilidade
humana; e por fim, a falta da possibilidade de se ter um projeto
de vida, sem dúvida, pode-se dizer que as histórias de vida das
pessoas que foram acometidas pela hanseníase permitem a construção de uma série de reflexões. Principalmente pela sua capacidade de variar perante os movimentos dialéticos de uma vida sem
sentido e os sentidos de uma vida vazia.
O que se propõe é que a intervenção profissional do (a)
Assistente Social deveria se embasar no contexto da dignidade
humana e nos princípios que regem a profissão como aceitação,
discrição, atitude de não julgamento, autodeterminação, etc. É
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importante ressaltar ainda que o usuário, quase sempre tem uma
postura receosa em relação à atitude profissional, sobretudo o
usuário que está institucionalizado e tem uma experiência nada
memorável com perspectivas extremamente determinísticas.
Para Faria30, a análise histórico-comparativa nos permite salientar questões de extrema relevância, no que diz respeito ao desenvolvimento de fenômenos como a morte social. Principalmente
quando se busca perceber as significações intrínsecas que produzem esse fenômeno. E, é Sob a égide da análise histórico-comparativa sobre os momentos mais significativos, da “morte social”31,
do modelo de intervenção proposto pelo autor e o aplicado pelo
campo de prática, sob uma tentativa de relatar as circunstâncias
em que estes modelos foram aplicados.
Morte Social é a nossa, estamos mortos aqui dentro,
quando nos internamos aqui perdemos metade da identidade ali na portaria no Serviço Pessoal. Rodovia Amaral
Peixoto, Km 34 aonde existe 2 a 3 mil pessoas morando
nesse endereço, não tenho vergonha de dizer, essa pra
mim é a morte social, e ela termina lá no cemitério que
lá eles enterram, desaparecem sem identificação, sem
coisa nenhuma, aí é a morte social. (Morador 2)

31
Para feitos deste
trabalho, entende-se
por morte social – o
momento cujo qual,
as pessoas que foram
acometidas por algum tipo
de processo excludente,
nesse caso em especial
o estigma enfrentado
por pessoas acometidas
por Aids (Kern) e pelas
pessoas acometidas
pela Hanseníase
(Morhan). Onde sob a
luz do imaginário social e
inclusive sobre os nossos
próprios preconceitos,
essas pessoas estão
fadadas à “morte social”.
E esta, é apresentada
como a estigmatização, o
abandono, o preconceito,
a exclusão. Esses sentidos
são percebidos de duas
formas, primeiro a
endógena (no momento do
diagnóstico) e, depois a
exógena (no momento em
que esse diagnóstico se
torna público).

Baseado nesta afirmação pode-se dizer que a lógica dos processos de relacionamento humano não é linear, ao contrário da técnica administrativa ou da mecânica, e é exatamente a partir dessa
assimetria que acredito que se faz presente, como tantas outras,
a dimensão social, que ultrapassa os limites da farmacologia, da
epidemiologia, ou mesmo das simples estatísticas, que essas pessoas que foram acometidas pela hanseníase, conhecidos na época
como: vale dos leprosos, depósitos de lixo humano, leprosários,
asilo dos lazarentos, etc, deveriam ser vistas. Isto é, a responsabilidade do Estado brasileiro e a nossa por pertencermos e construirmos este Estado, frente a todas marcas deixadas pela Política
de Isolamento Compulsório na vida dessas pessoas, deveria no
mínimo ser avaliada como uma dívida social.
Além disso, se observarmos que essas pessoas estão inseridas – ainda que sob uma lógica de exílio – nos Antigos Hospitais
Colônia, que por sua vez estão inseridos na sociedade que está
repleta de complexidade, dinamicidade, mutabilidade e outras propriedades, que transcendem a ótica linear, pode-se dizer então
que as relações humanas são no mínimo negligenciadas nesse processo de existência dos antigos hospitais-colônia.
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A morte social é aquela que eu sofri quando jovem
ainda, é aquela onde eu perdi a possibilidade de estudar, não pude mais estar junto do convívio com a minha
família, junto da sociedade, participar em todas as coisas
como qualquer outro ser humano livre como um pássaro.
(Morador 1)
Desse modo, o entendimento de que a manutenção das carências e conflitos sociais também se dá pela manutenção dos excluídos, é de fundamental importância para o estabelecimento de uma
relação de causalidade. Onde, segundo Silva (2001) esses excluídos são: o inconsciente social, todos os ruídos da comunicação no
processo da evolução social, corporificando-se na vida do excluído,
não podendo este progresso passar por outro caminho, que não a
re-inserção social destes.
Santos afirma que morte social seria:
A mudança radical de identidade – mudança de formas de sociabilidade – após a pessoa ter assumido a
condição de doente – ainda pode, contudo, persistir em
meio à sociedade enquanto houver a discriminação contra o doente. Este teria que viver, então, fechado entre
‘os muros altos e instransponíveis do medo, da ignorância e do preconceito’ construídos pela sociedade mal
informada. (SANTOS, 1984 p.24)
Sob a orientação do cenário descrito anteriormente e nos depoimentos aqui expostos, sobretudo nas respostas dos entrevistados
à pergunta (o que é para você morte social?), de modo bem amplo,
pode-se dizer que há duas grandes formas de morte social, uma
que aqui vou chamar de morte social endógena, ou seja, do sujeito
para o próprio sujeito e a outra exógena, isto é, da sociedade para
com o sujeito.
Morte social é quando a própria pessoa ela não espera
mais nada, ela não quer mais nada da vida, ela vive porque respira, porque fala, faz questão de estar isolada, faz
questão de não se interessar por absolutamente nada,
isso pra mim é morte social, é tá alheio a tudo, alheio às
mudanças sejam elas melhores ou piores, mas é ta totalmente alheio ao seu meio. (Assistente Social 1)
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Em última análise a morte social endógena é a que aparece no
momento do diagnóstico, ou seja, da pessoa que acaba de receber
o diagnóstico da doença e entra em processo de auto-estigmatização, depois, a exógena que acontece após a publicização do diagnóstico, isto é, no momento que outras pessoas além dela própria
e o médico passam a ter conhecimento deste diagnóstico.
É possível identificar uma contundente contradição no cenário
mencionado, ainda no que diz respeito à morte social endógena,
onde, a morte social acontece a partir do próprio sujeito, algo como
que se fosse simplesmente por conta dele próprio, possível que
nunca tivesse acontecido, ou seja, ele nunca teria sofrido morte
social se ele mesmo por ter sido internado compulsoriamente sem
ter cometido transgressão ou crime algum, não se sentisse “morto
socialmente”, ou morto para o mundo. Contudo, essa é uma visão
individualista e que é para a proposta deste estudo extremamente
incipiente para explicar esse fenômeno, porque reduz exclusivamente ao sujeito toda a culpa pelos erros da sociedade e mesmo
do Estado quanto à discriminação e ao preconceito.
Assim, pode-se perceber que a morte social acontece também
segundo os entrevistados, do próprio sujeito para com ele mesmo,
pois é quando pelo fato de ter sido acometido pela patologia esse
sujeito se entrega e não mais se reconhece como sujeito em construção, como sujeito de sua própria história, tornando-se um mero
expectador desta última, ficando alheio às possibilidades da vida e
mesmo de participação em qualquer grupo social.

32
Aqui “aborto social”,
leia-se como instrumento
de segregação, isolamento
e exclusão, utilizado pelo
Estado, grupos sociais ou
mesmo pelo seio familiar.
33
Entenda-se aqui
a negação plena da
instituição família, por
todos os aspectos, em
função do poder coercitivo
do Estado e na impotência
das pessoas que ora foram
oprimidas.

A morte social é aquela que eu sofri quando jovem
ainda, é aquela onde eu perdi a possibilidade de estudar, não pude mais estar junto do convívio com a minha
família, junto da sociedade, participar em todas as coisas
como qualquer outro ser humano livre como um pássaro.
(Morador 1)
Por outro lado, quanto à definição da morte social exógena, vista
pelos moradores das colônias, aqueles que vivenciaram o “Exílio
Sanitário”, é o mesmo que uma morte de qualquer possibilidade do
exercício de direitos comuns à sociedade, bem como uma execração desta e por esta mesma, é a morte social gerada pelo estigma
constituído em sua gênese pela mais profunda ignorância no sentido
stricto da palavra. Ademais, contribuiu para o banimento dessas pessoas “ditas doentes” em detrimento de umas outras “ditas sadias”,
onde eram claras as críticas e reivindicações de sua juventude perdida, das suas perspectivas de vida ou mesmo de qualquer possibilidade de futuro, atrelado a um “aborto social32” e a “desfamilização33,
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Para constar deste
estudo, entende-se
por empoderamento –
“empowerment”, significa
conferir poder às pessoas
ou resgatar poderes
perdidos, no processo de
fragilização Kern (2001:54).
34
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impedindo que essas pessoas pudessem ter garantidos direitos
mínimos como a Liberdade de ir e vir, a identidade individual ou coletiva, ou mesmo a Liberdade de sonhar com um futuro para seus descendentes. Pois, uma vez que não puderam trabalhar, também não
puderam contribuir através de sua produção, nem mesmo puderam
deixar qualquer patrimônio aos seus descendentes.
Nesse caso, podemos observar de maneira análoga em relação
à hanseníase, a afirmação de (Kern, 2001, p. 54), “quando as pessoas recebem o diagnóstico da Aids, tendem a se isolar, isto é,
parte-se do princípio de que no imaginário social a Aids é a ‘condenação’ em seu estado pleno ao qual nenhuma pessoa humana
pode ser acometida”. Ou seja, aquele que for acometido pela
doença deve se confinar e aguardar à morte, desprezando todo
seu constructo social, inclusive sua possibilidade de adaptação e
formulação de estratégias para que tenha uma melhor qualidade
de vida dentro do que permitiria os seus padrões de saúde. Desta
forma, acontece a fuga do eu e o limite da vida, onde a afetividade
que é condição para que o homem construa relações sociais, é
freqüentemente desprezada. Portanto segundo Kern, “o profissional de Serviço Social deve em sua prática, perceber a realidade,
compreender a ação e conseqüentemente construir a intervenção
junto com o usuário” (KERN, 2001, p. 54).
Para tanto, o Assistente Social deverá focar a sua atuação na
potencialização dos recursos, articulando redes como forma de
aflorar a liberdade do indivíduo, colocando-o como participante do
processo de transformação da realidade (empoderamento)34.
O mundo social é percebido pelos soros-positivos a partir da
relação com os outros, ou seja, “a relação - eu, tu e nós” (BUBER,
1987). Já no caso dos Antigos Hospitais-colônia, analisando também uma patologia, só que neste caso a hanseníase, que é sem
dúvida uma doença altamente estigmatizante, envolta de uma série
de preconceitos e mazelas que comprometem o despertar de um
ser que pensa e age por vontade própria, principalmente por causa
das marcas deixadas pelos anos de confinamento e/ou exílio que
algumas pessoas foram acometidas em antigos hospitais-colônia
como se fossem prisioneiros.
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Eu acho que morte social é quem perde a capacidade
de lutar pelos seus direitos e lutar pela vida, o Morhan
luta contra isso, pra que as pessoas não morram socialmente, isso é muito mais amplo do que só a questão
da hanseníase, só a questão da doença, só a questão
de um modelo de gestão ou de um modelo hospitalar.
(Movimento Social - Militante)

A ação em uma instituição como o Morhan, deve estar baseada no desenvolvimento de uma intervenção orientada pela luz do
direito, como sendo uma conquista dos usuários, auferida a partir
das diversas lutas inerentes às contradições latentes na sociedade;
em espaços como reuniões de grupo, considerando a necessidade
de ser ouvido, apresentada por cada um dos usuários, principalmente aqueles que tiveram suas vidas “roubadas” pela lógica perversa do sistema de saúde de décadas atrás e bem próximas à
contemporaneidade; em momentos específicos de discussão sobre
seus anseios, suas lamúrias, necessidades e expectativas, onde
seria possível perceber os “sons inaudíveis” que se revelam a partir de suas falas, aclarando cada vez mais as contradições intrínsecas de uma sociedade, que exclui, que aprisiona e até mesmo que
esquece. Ademais, muitos desses usuários, tiveram não apenas
suas vidas e famílias roubadas pelo preconceito e pela ignorância,
mas principalmente o seu direito à liberdade.
A morte social é quando você não teria mais acesso
a nada que o planeta Terra te oferece, né (...) porque eu
vejo assim, a esperança existe em cada um de nós, independente do tempo e da doença que a gente tenha, nada
se fecha, as portas não se fecham, só fecham se você
quiser, se você quiser você vai em frente, você caminha,
você vai bater de frente (...), então assim, não existe pra
mim a morte social, só se você quiser. Não vejo como uma
morte social essas pessoas que estão/estiveram aqui, ele
pode ter perdido a família porque o rejeitou ou não quis,
mas aqui dentro ele conseguiu outra família, ele conseguiu
pessoas que conseguissem ouvir, tá junto e participar da
vida dele, então ele não morreu, não teve a morte social,
entendeu? Ele continuou caminhando, mesmo que fosse
aqui dentro, mas ele continuou caminhando e, continuou
caminhando com pessoas que queriam o melhor pra ele,
e que tava batalhando pelo melhor pra ele, pelo menos é
o que eu vejo. (Assistente Social 2)
No mínimo, seria em muito uma adoção de um viés minimalista
reduzir a morte social única e exclusivamente à visão de mundo
do sujeito. Ao contrário, ela está forjada nos ínterins da sociedade
de uma maneira geral, em especial na sociedade brasileira, que
segundo os relatórios da ONU é a mais desigual do mundo, pois
além de segregar, constrói desigualdades em meio aos próprios
desiguais, gerando uma legião de “exilados sanitários” em pleno
território nacional.
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Iamamoto, Pereira, Bravo, estabelecem pressupostos que definem os caminhos de uma intervenção profissional libertadora,
onde o usuário é visto como um sujeito de direitos e deveres, onde
estes são vistos de modo que a transformação social seja o sentido
último da ação profissional.
Morte social é você simplesmente não poder exercer
os seus direitos, imagine que minimamente se a gente
fosse talvez voltar para o artigo 5º da Constituição que
quando fala o tempo todo de viver os aspectos de dignidade e de acessos, e que de repente você não tem isso,
né, não tem dignidade, não tem acesso aos seus direitos,
não tem acesso a moradia, talvez a gente aqui fora tenha
a liberdade de simplesmente construir a vida como se
quer (...) é você não existir pra sociedade. (Movimento
Social - Assistente Social)
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Desse modo, é essa dimensão teórico-metodológica trabalhada
que marca a diferença da orientação da ação do Serviço Social do
Morhan em relação à ação profissional desenvolvida nas antigas
colônias de hanseníase.
Considerações finais
Em suma, o Estado brasileiro foi sim, causador de uma série de
mortes sociais, sob a luz de uma política de higienização que separava “o joio do trigo”, garantindo apenas a integridade daqueles que
não haviam sido acometidos pela doença, não obstante a legião de
“exilados sanitários” que gerou para as entranhas dessas colônias.
Só há um caminho para a transformação dessa desigual desigualdade. Sei que pode parecer redundante, mas a questão das
colônias chega a ser tão gritante que ainda hoje no pós-virada do
milênio, com todos os avanços sociais, tecnológicos e políticos, é
possível identificarmos uma dupla perversidade, que é a desigualdade entre os já desiguais. Portanto, se há alguma forma do Estado
brasileiro tentar reparar as atrocidades cometidas com essas pessoas, só poderá ser a partir da presença maciça do Estado de
Direito nessas colônias, e sob a visão de que não mais são colônias
ou hospitais, mas efetivamente compõem uma significativa parcela
da nossa sociedade e hoje, mais do que nunca, devem ser vistas
como comunidades, uma vez que trazem em si todas as propriedades que caracterizam a dinâmica social, mutabilidade, complexidade, dinamicidade, entre outras.
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Por fim, no que tange ao Serviço Social do Morhan, a concepção de um modelo horizontalizado, que abrange diferentes disciplinas, mas que ainda que traga em si a via hierárquica, pode ser um
modelo que aporte um relevante cabedal teórico-prático pela sua
própria compreensão e também pelo caráter mútuo.
Nesse sentido, cabem alguns destaques:
a) A equipe de acadêmicos de Serviço Social do Morhan
é uma proposta nova e que tem trazido importantes contribuições para a instituição, onde se pode citar a realização/
participação da pesquisa observação participante no I Seminário de Hospitais Colônia no Rio de Janeiro; bem como,
atualmente está desenvolvendo uma pesquisa em parceria
com a Associação de Trabalhadoras do Sexo na Vila Mimosa.
Estes são dois simples exemplos de contribuição da equipe,
onde a organização, a construção e a coleta de informação
seguiram em sua prática a orientação da interdisciplinaridade proposta por Ana Vasconcelos (2003);
b) Dois outros importantes aspectos a serem destacados
são a vontade política da equipe, a flexibilidade e a compreensão e respeito à competência de outrem; e
c) Essas duas pesquisas permitiram ao movimento o desenvolvimento da capacidade de construção de dispositivos
grupais, onde a própria equipe experimentou a construção,
as contradições, as concessões e porque não dizer à dinâmica de um grupo que cria dispositivos de defesa da autonomia.
As instituições que prezam por acreditar na capacidade contributiva de futuros profissionais estão em si contribuindo veementemente com sua própria percepção dinâmica, contraditória, mutável
e fundamentalmente complexa da realidade social. Ao passo que
esta percepção é em boa medida, não uma negação do novo/diferente, mas sim, a capacidade de transitar entre o novo e antigo,
agregando a possibilidade de síntese, o que gera o que a autora
chamou de Interdisciplinaridade.
Esse estudo não é uma constatação e o encerramento da realidade das colônias, ao contrário, acredito que é apenas mais um
passo para que ecloda uma série de novos estudos considerando a
dimensão social como característica que pode contribuir significativamente no processo de transformação daquela realidade.
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E, no que diz respeito às colônias, essas devem sim ser vistas
como espaços de construção de comunidades, no entanto, a totalidade não pode e não deve ser perdida de vista, pois se ela é parte
integrante de uma sociedade complexa e marcada pela historicidade, mutabilidade e contradição, como então pensar numa comunidade imune às marcas da sociedade atual? Isto é, são legítimas
as denúncias de ausências do Estado no que tange à segurança
pública, degradação do meio ambiente, do patrimônio histórico,
etc, mas não se pode vislumbrar que as antigas colônias se tornem
a sociedade dos sonhos, onde nenhuma das agruras que movem
a sociedade brasileira, vá interferir nesse espaço “paradisíaco”.
Corre-se o risco de desenvolver uma nova forma de isolamento,
só que dessa vez, a partir de uma discriminação positiva. O desafio então está na necessidade de se garantir que as pessoas que
moram nas colônias sejam vistas como filhos da terra, ou melhor,
como brasileiros tanto quanto nós, que não vivemos a triste experiência do confinamento.
Ficam ainda algumas reflexões, mas que podem ajudar a transformar em muito, não só a realidade das colônias, mas essencialmente a da própria sociedade brasileira: como tem sido a nossa
prática no atendimento às pessoas acometidas pela hanseníase
no dia-a-dia, conseguimos perceber e abordar os usuários a partir dessa dimensão social? O que falta? Como estamos pensando
as colônias? Qual é a importância de falarmos delas? Qual é o
caminho da interseção técnica e pessoa humana? Humanização da
ciência? Cientificação do Humano? Ou quem sabe a velha batalha:
Ciência X Humano ou ainda, Humano X Ciência?

www.morhan.org.br
www.opas.br
www.saude.gov.br
www.cfess.org.br/Codigo_
de_etica.htm
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O Serviço Social e o trabalho
com o morhan – Movimento de
Reintegração das Pessoas Atingidas
pela Hanseníase - Morhan
Olga Sueli Arruda
Assistente Social voluntária do Morhan Nacional e
Orientadora Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação.

Este trabalho busca mostrar a experiência resultante da vivência e trabalhos realizados quando estagiária de Serviço Social
no MORHAN e apresenta questões relacionadas a implementação das Políticas Públicas de Saúde; Reforma Sanitária; SUS;
Neoliberalismo; Movimentos Sociais; História da Hanseníase no
Brasil e o Serviço Social como gestor e interventor de ações, de
políticas de atendimento e promoção de saúde com capacitação e
instrumentalização dos usuários e a sociedade.
A crise do sistema de saúde no Brasil está presente no nosso
cotidiano, podendo ser constatada através de fatos amplamente
conhecidos e divulgados pela mídia como as freqüentes e intermináveis filas de pacientes nos serviços de saúde; as crises hospitalares com falta de leitos para atender a demanda da população;
escassez de recursos humanos, materiais e financeiro para manutenção dos serviços de saúde; greves e paralisações do pessoal do
setor de saúde; pagamentos do Ministério da Saúde com atraso
para os serviços conveniados; valores irrisórios pagos pelo SUS
aos diversificados procedimentos médicos; incidência e ressurgimento de diversas doenças transmissíveis como a hanseníase,
entre outros problemas detectados como também, as denúncias
contra os abusos cometidos pelos planos privados e seguros de
saúde.
Culpabiliza-se o Sistema Único de Saúde – SUS, na medida
em que ele não cumpre com as normas vigentes da Constituição,
no que concerne ao atendimento da saúde da população; gerando
esta crise na saúde, o que chama a atenção de que estamos com
problemas. E que vontade política não esta correspondendo à responsabilidade de solucionar esses problemas.
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O que na prática significa que o sistema precisa de um (re)direcionamento que requer uma forte alocação de recursos, por meio
de um financiamento digno com ampliação de cobertura e acessibilidade para atingir um grande contingente da população que
depende do sistema público e, não consegue chegar a ele; e uma
atitude ético-política dos gestores e profissionais condizentes com
a reforma sanitária.
Embora que, a partir da década de 70 com a recessão econômica, desemprego, movimentos sociais e a crise do Welfare State,
manifestam-se alterações nas políticas de saúde, como difusão de
compressão e racionalização das despesas e gastos, participação
popular e promoção da saúde.
Pois o tema dominante entre os militantes do setor da saúde,
era o de condenação do processo então vigente de privatização do
setor, promovido pelos militares e a conseqüente defesa de estatização da saúde, com ênfase na saúde comunitária e no sanitarismo.
A evolução histórica das políticas de saúde, está relacionada
diretamente a evolução político- social e econômica da sociedade
brasileira, não sendo possível dissociá-los; pois as contradições
existentes dentro do aparelho estatal , mediam a tensão entre as
funções necessárias de acumulação do capital e legitimação do
poder instituído.
E que nesse embate de processo de luta, elaboração de políticas e propostas para o setor, há alterações nos valores e práticas
referentes à saúde nos diversos atores envolvidos, tanto nas instituições públicas e organizações populares.
A lógica do processo evolutivo sempre obedeceu à ótica do avanço
do capitalismo na sociedade brasileira, sofrendo a forte determinação
do capitalismo a nível internacional; porque a entrada de um grande
fluxo de capital estrangeiro no Brasil, explorou a imagem de que seria
produtivo o investimento nos serviços médico-hospitalares, não
obstante a preocupação com a racionalização dos serviços públicos.
Pois segundo Netto (1989), embasado por Florestan Fernandes
cita que:
A emergência da ditadura brasileira inscreveu-se no
cenário internacional, como contra-revolução preventiva em
escala global, rebatendo principalmente nos países chamados de Terceiro Mundo, onde se desenvolviam movimentos
de libertação nacional e social. E que essa estratégia tinha
como finalidade internacionalizar o capital, imobilizando os
protagonistas sócio-políticos habilitados a resistir a esse
processo e, mobilizar as tendências contrárias à revolução
e ao socialismo. Netto (1989)
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A saúde nunca ocupou lugar central da política do estado brasileiro, sendo sempre deixada na periferia do sistema como uma
moldura de um quadro, tanto no que diz respeito à solução dos
grandes problemas de saúde que afligem a população, quanto na
destinação de recursos direcionados ao setor de saúde. Os momentos em que determinadas endemias ou epidemias se apresentam
como importantes em termos de repercussão econômica ou social
dentro do modelo capitalista proposto é que passam a ser alvo de
uma maior atenção por parte do governo, transformando-se em
discurso institucional, até serem destinados a um plano secundário, pois deixam de ter importância.
As ações de saúde propostas pelo governo sempre procuram
incorporar os problemas de saúde que atingem grupos sociais
importantes dentro da estrutura social vigente; e preferencialmente
têm sido direcionados para os grupos organizados e aglomerados
urbanos em detrimento de grupos sociais dispersos e sem uma
efetiva organização.
A conquista de direitos sociais (saúde e previdência) tem sido
sempre uma resultante do poder de luta, e organização e de reivindicação dos trabalhadores brasileiros, e nunca uma dádiva do
Estado, como alguns governos querem fazer parecer. A mobilização social promoveu inúmeros avanços, inclusive na Saúde Pública.
Devido a uma falta de clareza e de uma definição em relação à política de saúde, a história da saúde, permeia e se confunde com a
história da previdência social no Brasil em determinados períodos.
A dualidade entre medicina preventiva e curativa sempre foi
uma constante nas diversas políticas de saúde implementadas
pelos vários governos; principalmente no início da década de 70,
em que a política de saúde é desenvolvida com base no privilegiamento do setor privado; articulado as tendências da política econômica implantada (Oliveira e Teixeira, 1986).
O movimento pela democratização da saúde no final da década
de 70, na relação Estado/Sociedade, envolvendo intelectuais,
profissionais de saúde, movimentos sociais e estudantes, criou
condições para a construção do projeto de Reforma Sanitária. A
Reforma Sanitária tinha e tem como objetivo primordial assegurar
e promover a saúde e qualidade de vida do cidadão, postulando
sempre, ser o cidadão o seu foco central e não o próprio sistema.
A luta pela Reforma Sanitária se insere no quadro mais geral da
luta de classes no país e só pode ser efetivada em um Estado democrático. Alguns avanços significativos ocorreram tais como: a modernização setorial, a re-alocação e despesas em favor do setor público
e a colocação na cena política da noção de direito social universal
com a tematização – saúde: direito de todos e dever do Estado.
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O Estado não tem tido uma política de investimento compatível
com a expansão da cobertura, funcionando como mecanismo de
seleção negativa que permitiria articulação orgânica de um novo
padrão segmentado na prestação e utilização dos serviços, que
apesar da denominação “único, o sistema de saúde nunca foi provavelmente tão múltiplo”
A estratégia dos sanitaristas, de penetração no aparelho de
Estado, de forma orgânica, para fortalecer o setor público, só ocorreu a partir de 1979. Na Previdência Social, os defensores do setor
público, denominados de publicistas, eram em número reduzidos,
conhecido como o “cardeais do IAPI” que se fortaleceram no período autoritário. No Ministério da Saúde houve maior penetração
dos profissionais que defendiam uma nova visão de saúde pública,
em razão de esse ministério ser desprestigiado e subordinado à
lógica previdenciária.
O Sistema Nacional de Saúde fixado em 1975,visou disciplinar
a articulação dos órgãos atuantes no setor de saúde. O projeto
original criticava a filosofia liberal que impedia o governo de assumir sua responsabilidade, bem como a ação aplicada da iniciativa
privada. Propunha como solução à formulação de um plano geral
coordenada pelo setor estatal: fato ocorrido num momento de
luta no interior do setor público entre representantes do pensamento médico-social, progressistas e os de setor privado; onde os
sanitaristas do primeiro grupo ocupavam cargos no Ministério da
Saúde e recuperaram o discurso desenvolvimentista, criticando o
pensamento sanitarista campanhista, representado pela Fundação
Serviço Especial de Saúde Pública ( SESP). As Conferências
Nacionais de Saúde (CNS), a partir do governo Geisel, voltaram a
ser um espaço de debate, embora com participação reduzida, das
prioridades do governo para o setor.
As reformas realizadas na estrutura organizacional não conseguiram reverter à ênfase da política de saúde, caracterizada pela predominância da participação da previdência social, através de ações
curativas comandados pelo setor privado; o Ministério da Saúde
retomou as medidas de saúde pública, embora de forma limitada,
aumentaram as contradições no Sistema Nacional de Saúde. Os
movimentos sociais se ampliaram na década de 80, em que as principais manifestações tinham como atores: associações de moradores,
movimentos feministas e negros, grupos ecológicos antinucleares;
movimentos estes que reivindicavam a melhoria do transporte de
massas e melhores condições de saúde, e, para aglutinar a reinvindicações foi criada em nível nacional a Coordenação Nacional.
A política de saúde, passa por uma profunda crise, pois as reformas implantadas, destacando o Sistema Nacional de Saúde e o
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SINPAS, não conseguiram dar respostas as principais questões,
entre elas a unificação dos aspectos preventivos e curativos, com a
formulação de uma Política Nacional de Saúde, sob a coordenação
efetiva do Ministério da Saúde.
Neste contexto de lutas e conquistas sociais, o Sistema Único
de Saúde – SUS, foi criado pela Constituição Federal de 1988,
regulamentado pelas Leis nº 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e
nº 8.142/90, com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à Saúde da população, tornando obrigatório o
atendimento a qualquer cidadão.
O SUS - Sistema Único de Saúde, foi definido pela Constituição
Federal de 1988, e regulamentado em 19 de Setembro de 1990,
onde a concepção de saúde é definida de forma mais abrangente
a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o
acesso aos bens e serviços essenciais, em que os níveis de saúde
da população expressam a organização social e econômica do país.
Através do Sistema Único de Saúde, todos os cidadãos têm
direito a consultas, exames, internações e tratamentos nas
Unidades de Saúde vinculadas ao SUS, sejam públicas (da esfera
municipal, estadual e federal), ou privadas, contratadas pelo gestor público de saúde. O SUS é destinado a todos os cidadãos e é
financiado com recursos arrecadados através de impostos e contribuições sociais pagos pela população e compõem os recursos do
governo federal, estadual e municipal. O Sistema Único de Saúde
tem como meta tornar-se um importante mecanismo de promoção
da equidade no atendimento das necessidades de saúde da população, ofertando serviços com qualidade adequados às necessidades, independente do poder aquisitivo do cidadão.
O SUS se propõe a promover a saúde, priorizando as ações
preventivas, democratizando as informações relevantes para que a
população conheça seus direitos e os riscos à sua saúde.O controle
da ocorrência de doenças, seu aumento e propagação, inclusive a
hanseníase (Vigilância Epidemiológica), são algumas das responsabilidades de atenção ao SUS, assim como o controle da qualidade de remédios, de exames, de alimentos, higiene e adequação de instalações que atendem ao público, onde atua a Vigilância
Sanitária Poder Público.
O setor privado participa do SUS de forma complementar, por
meio de contratos e convênios de prestação de serviço ao Estado
– quando as unidades públicas de assistência à saúde não são suficientes para garantir o atendimento à população. Pois o SUS é concebido como o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados
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por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais,
da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo
Poder Público.
Princípios Doutrinários do SUS
UNIVERSALIDADE – o acesso às ações e serviços deve ser
garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça,
renda, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais;
EQUIDADE – é um princípio de justiça social que garante a
igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios
de qualquer espécie. A rede de serviços deve estar atenta às
necessidades reais da população a ser atendida;
INTEGRALIDADE – significa considerar a pessoa como um
todo, devendo as ações de saúde procurar atender à todas as
suas necessidades;
Princípios Organizativos do SUS
HIERARQUIZAÇÃO – conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema; referência e contrareferência;
PARTICIPAÇÃO POPULAR - democratização dos processos decisórios consolidados na participação dos usuários dos
serviços de saúde no chamados Conselhos Municipais de Saúde;
DESCENTRALIZAÇÃO – Política Administrativa – Consoli
dada com a municipalização das ações de saúde, tornando o município gestor administrativo e financeiro do SUS.
O Controle Social, não deve ser traduzido apenas em mecanismos formais e, sim, refletir-se no real poder da população em
modificar planos, políticas, não só no campo da saúde. O conteúdo
da participação comunitária e da comunidade, pautada numa percepção funcionalista da sociedade, concebida como instrumento
de controle social; sinaliza que sua efetivação nos programas de
saúde não está determinada a priori e se dá através de um processo contraditório de enfrentamentos, que pode permitir a emergência de ideologias e projetos político antagônico capazes de
gerar e estimular formas organizativas, possibilitando às camadas
populares a expressão de seus interesses.
A participação comunitária pôde propiciar o surgimento e
desenvolvimento de organizações comunitárias com força política
para influir, de maneira efetiva, no direcionamento dos planos e
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estabelecer prioridades de acordo com os seus interesses enquanto
classe; em que a compreensão dessas contradições, como condição fundamental para os técnicos que atuam no setor, perceberem
as necessidades da população sob a ótica dos mesmos.
Uma das organizações que nasceu neste contexto históricopolítico, em 1981, é o MORHAN – Movimento de Reintegração
das Pessoas Atingidas Pela Hanseníase, que teve (e tem) um papel
fundamental, através da mobilização social, nas lutas e conquistas
na história da saúde pública.
A Lei Nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1980, estabelece duas
formas de participação da população na gestão do Sistema Único
de Saúde: Conferências de Saúde e Conselhos. Nas Conferências,
reúnem-se os representantes da sociedade (que são os usuários do
SUS), do governo, dos profissionais de saúde, dos prestadores de
serviços, parlamentares e outros para avaliar a situação da saúde
e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos
municípios, nos estados e no país. Foi o relato da VIII Conferência
Nacional de Saúde de 1986 (que teve como um dos protagonistas
o MORHAN – Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas
pela Hanseníase), que serviu de base para a elaboração do capítulo
sobre SAÚDE, da nossa Constituição Federal de 1988, quando foi
criado o Sistema Único de Saúde.
A Conferência Nacional de Saúde é realizada de quatro em quatro anos, após a realização das Conferências estaduais e municipais, onde são apontados os rumos para o aperfeiçoamento do
SUS. Os Conselhos de Saúde funcionam como colegiados, de
caráter permanente deliberativo, isto é, devem funcionar e tomar
decisões regularmente, acompanhando, controlando e fiscalizando
a política de saúde e propondo correções e aperfeiçoamentos em
seu rumo. Com a participação da comunidade na gestão do SUS
se estabelece uma nova relação entre Estado e a Sociedade, de
forma que as decisões do Estado sobre o que fazer, na saúde terão
que ser negociadas com os representantes da Sociedade, uma vez
que eles são quem melhor conhecem a realidade da saúde da comunidade, que é subtendida como uma das formas mais avançadas da
democracia. (Guia de Referência para Conselheiros Municipais –
{Ministério da Saúde}).
E como participante ativo do Conselho de Saúde o MORHAN –
Movimento de Reintegração da Pessoa Atingida pela Hanseníase,
tem o papel de participar dessa instância colegiada, com espaço
livre para exercer a democracia, levando suas idéias e objetivos,
buscando a garantia de assistência integral ao portador de hanseníase e unindo forças para divulgar e informar sobre a doença.
Com a perspectiva de diminuir o preconceito e a descoberta da
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doença o quanto antes, a fim de evitar incapacidades e seqüelas.
E também salientar que é importante sua participação na discussão da política de saúde do município, organizada de acordo com
as prioridades e necessidades de sua população. E como participante ativo do Conselho de Saúde o MORHAN – Movimento de
Reintegração da Pessoa Atingida pela Hanseníase, tem o papel de
participar dessa instância colegiada, com espaço livre para exercer
a democracia, levando suas idéias e objetivos, buscando a garantia
de assistência integral ao portador de hanseníase e unindo forças
para divulgar e informar sobre a doença.
Com a perspectiva de diminuir o preconceito e a descoberta da
doença o quanto antes, a fim de evitar incapacidades e seqüelas. E
também salientar que é importante sua participação na discussão da
política de saúde do município, organizada de acordo com as prioridades e necessidades de sua população. O SUS ao longo de sua existência sempre sofreu as conseqüências da instabilidade institucional
e da desarticulação organizacional na arena decisória federal, que
aparecem para o senso comum, como escassez de financiamento.
O SUS apresentou progressos significativos no setor público,
mas enfrenta graves problemas com o setor privado, que detém a
maioria dos serviços de complexidade e referência a nível secundário e terciário. Estes setores não se interessam em integrar o
modelo atualmente vigente, em virtude da baixa remuneração,
paga pelos procedimentos médicos realizados, inviabilizando a
proposta de hierarquização dos serviços; visto que os planos de
assistência a saúde particulares, são bem mais vantajosos financeiramente, e, a maioria da população praticamente se vêem obrigados a participarem de um plano de saúde, para terem sanados
os males que lhes afligem.
A opção neoliberal que se tornou hegemônica no campo econômico, procura rever o papel do estado e o seu peso na economia
nacional , com a redução para o chamado estado mínimo inclusive
na área de social, ampliando os espaços nos quais a regulação se
fará pelo mercado capitalista. Os estados e municípios passaram a
receber por produção de serviços de saúde, nas mesmas tabelas
nacionais existentes para o pagamento dos prestadores privados,
impondo um modelo de atenção à saúde voltada para a produção
de serviços e avaliado pela quantidade de procedimentos executados, independente da qualidade e dos resultados obtidos.
A crise de financiamento do setor saúde se agrava, e o próprio
ministro da Saúde Adib Jatene (1996), reconhece a incapacidade
do governo em remunerar adequadamente os prestadores de serviços médicos e de que a cobrança por fora é um fato; e na busca
de uma alternativa econômica, como fonte de recurso exclusiva
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para o financiamento da Saúde, cria-se a CPMF (Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira).
Este imposto teria duração definida de vigência por um período
de um ano, que se iniciou em 1997, e os recursos arrecadados
somente poderiam ser aplicados na área de saúde. Mas o setor
econômico do governo,deduziu dos recursos do orçamento da
União destinados para a saúde, os valores previsto com a arrecadação da CPMF. E desde o início de sua vigoração, são constantes
as denúncias de desvios, por parte do governo, na aplicação dos
recursos arrecadados para cobrir outros déficits do tesouro.
Em atenção a essa problemática o governo edita a NOB-SUS
01/96, que revoga os modelos anteriores de gestão propostos nas
NOB anteriores, e propõe aos municípios se enquadrarem em
dois novos modelos: Gestão Plena de Atenção Básica e Gestão
Plena do Sistema Municipal, que propõem a transferência para os
municípios de determinadas responsabilidades de gestão.
Sendo que uma das alterações mais importantes introduzidas
pela NOB/96, é a forma de repasse dos recursos financeiros do
governo federal para os municípios, que passa a ser feito com base
num valor fixo per capta (PAB- Piso Assistencial Básico) não mais
sendo vinculado à produção de serviços, possibilitando aos municípios desenvolverem novos modelos de atenção à saúde da população
Os municípios poderão receber incentivos, para o desenvolvimento de determinadas ações de saúde como: Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS); Assistência Farmacêutica básica,
Programa de combate as Carências Nutricionais; ações básicas
de vigilância sanitária; ações básicas de vigilância epidemiológica
e ambiental e os Programa de Saúde da Família (PSF). A partir do
momento em que o setor público entrou em crise, o setor liberal
percebeu, que não mais poderia se manter e nutrir-se; passou a
formular novas alternativas para sua estruturação, direcionando
seu modelo de atenção médica para parcelas da população; concebendo um sistema de Medicina Supletivo, composto de cinco
modalidades assistenciais.
Essas modalidades consistem em: medicina de grupo, cooperativas médicas, auto-gestão, seguro-saúde e plano de administração.
Esses serviços e benefícios,se baseiam em contribuições mensais,
com determinadas exclusões, principalmente doenças infecciosas.
Com isto, conclui-se que esse sistema é baseado num universalismo excludente, em que a população como um todo não será
beneficiado; visto a não preocupação em investir na saúde preventiva e na mudança de indicadores de saúde. Com a imposição de um
governo neoliberalista, em que a política neoliberal privatizante vem
com força total, reduzindo o estado ao mínimo, usando o discurso
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de limitações dos gastos públicos que deveriam ser efetivados com
a privatização de empresas estatais; na prática a redução atingiu a
todos os setores do governo , principalmente o da saúde.
Em 1998, o governo regulamentou a lei 9656/98 sobre os planos
e seguros de saúde que foi aprovada pelo Congresso Nacional,
em Junho do mesmo ano; o que por um lado dá uma limitação nos
abusos cometidos pelas empresas, e por outro oficializa o universalismo excludente.
Os movimentos sociais surgiram no final da década de 70 para
questionar o papel do Estado direcionado às causas sociais, cuja
gerência estava nas mãos da ditadura militar. Foi iniciado dentro
das Igrejas através das Comissões Eclesiásticas de Base (CEBS)
com o objetivo de organizarem-se, por causas como: dos negros,
das mulheres, clubes de mães, etc.
Na ótica de Ilse Scheerer – Warren, (1996, p. 49/50), os movimentos sociais, almejam atuar no sentido de estabelecer um novo
equilíbrio de forças entre Estado, entendido como campo da política institucional: o governo dos partidos e dos aparelhos burocráticos de dominação; e sociedade civil campo da organização
social, realizado a partir das classes sociais. Na análise de Touraine
(1977;1989) os movimentos sociais são definidos como ações
coletivas associadas a lutas por interesses associados à organização social, ou mudança de esfera social e cultural, que são frutos
de uma vontade coletiva, falando de si próprios como agentes de
independência nacional, ou apelando a liberação de forças novas,
num mundo de tradições, preconceitos e privilégios.
Na concepção de Tarrow (1994) os movimentos sociais surgem
como expansão da atividade política a partir do século XIX, defendendo interesses próprios a fim de provocar mudanças institucionais. Agem inicialmente como mediadores no processo da busca de
respostas às interrogações suscitadas no cotidiano. Apesar de não
haver uma definição única e universalizante de movimentos sociais
(GOHN, 1997;1982b), entende-se que representam o conjunto
de ações coletivas dirigidas tanto à reivindicação de melhores
condições de trabalho e vida, de caráter contestatório inspirado
pela construção de uma nova sociabilidade humana; significando a
transformação das condições econômicas, sociais e políticas fundantes da sociedade atual.
No entanto, os movimentos sociais podem adquirir um significado para além das relações sociais na medida em que assumam
um projeto social, político e econômico que aponte para a construção de uma sociabilidade plena de sentido e diferenciada das relações de produção e de dominação política do capital, criando assim
as condições para o desenvolvimento real das potencialidades e da
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subjetividade humana. Assim os movimentos sociais na concepção geral, são uma forma de organização popular, um instrumento
de luta por direitos comuns e específicos de determinados grupos, composto por voluntários que se organizam em agremiações,
movimentos, associações, sindicatos confederações, etc, sem fins
lucrativos, com uma política organizativa de contribuição de seus
associados para a manutenção das atividades.
Atuando em redes, articulando ações coletivas, agindo com
resistência a exclusão, e lutando pela inclusão social; constituem e
desenvolvem o empowerment de atores da sociedade civil organizada, na medida em que, criam sujeitos sociais para essa atuação
em rede; que são estruturas da sociedade contemporânea globalizada e informatizada.
(...) O trabalho com a hanseníase não é meramente
dar alívio médico; é transformar a frustração da vida, em
alegria, para a dedicação e a ambição pessoal em trabalho altruísta (...) (Mahatma Gandhi)
A hanseníase é uma doença humana, transmissível pelas vias
respiratórias, que ataca os nervos periféricos, a pele e mucosa
nasal hanseníase dimorfa - as lesões assemelham-se ora a forma
virchowiana, ora a tuberculóide, podendo se contagiante ou não
podendo afetar o fígado, testículos e olhos; causada por um bacilo
chamado Mycobacterium leprae. A hanseníase se pega somente
de uma pessoa infectada apresentando uma forma contagiante,
isto é, que esteja eliminando os bacilos de Hansen pela vias respiratórias e que não esteja fazendo tratamento. Existem formas
não contagiantes. A hanseníase se manifesta de quatro formas:
Indeterminado, Tuberculóide, Dimorfa e Virchowiano.
• Hanseníase Indeterminada - as lesões iniciais são planas, esbranquiçadas ou avermelhadas e sempre são dormentes, não contagiante.
• Hanseníase Tuberculóide - manchas avermelhadas, bem
delimitadas, dormentes. Não se encontram bacilos nestas
lesões, não contagiantes.
• Hanseníase Wirchowiana - manchas vermelho-vinhosas,
ou acastanhadas, mal delimitadas, a pele tem nódulos e
caroços. Sempre se encontram bacilos nestas lesões, é
contagiante.
• Hanseníase Dimorfa - as lesões assemelham-se ora a
forma virchowiana, ora a tuberculóide, podendo se contagiante ou não.
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A palavra lepra que significa escamoso em grego, designava na
Antigüidade, doenças que hoje conhecemos por psoríase, eczemas
e outras dermatoses; e à medida que suas causas foram descobertas, essas doenças passaram a ter denominação apropriada. Em traduções bíblicas ainda se encontra a palavra lepra (Levítico, capítulo
13 e 14), descrevendo doenças que são diferentes de hanseníase.
Quem for leproso, deverá andar com as roupas rasgadas e despenteado, com a barba coberta e gritando:
Impuro! Impuro! Ficará impuro enquanto durar sua
doença. Viverá separado e morará fora do acampamento. (Levítico 13: 45-46).
As palavras lepra e leproso estão associadas à idéia de impureza, vício, nojeira, repugnância, que é anticientífico, irracional e
desumano considerá-las como sinônimos de hanseníase e portador
de hanseníase. Esta observação feita pelo escritor inglês Graham
Greene “ lepra é uma palavra, não é uma moléstia. Nunca acreditarão que lepra se cura. Palavra não se cura”. A hanseníase
tem este nome em homenagem a Gerhard Amauer Hansen (18411912), médico norueguês que descobriu em 1873 o micróbio causador da doença. O termo hanseníase está oficialmente adotado no
Brasil desde 1976. O surgimento da hanseníase no Brasil (mesmo
quando era denominada de lepra) foi objeto de inúmeros estudos
e pesquisas. Pois segundo Maurano (1944) os responsáveis pelo
primeiro foco da doença em nosso país foram os portugueses, na
época da colonização, final do século XVI e início do século XVII.
Para o autor Souza-Araújo foi em 1538 que a doença chegou
ao Brasil, com a sistematização do tráfico de escravos de regiões
potencialmente foco de hanseníase (Guiné, Ilha de São Tomé,
Congo, Dongo, Matamba, Moçambique, Costa de Mina, Ajuda,
Bissau, Calabar e República dos Camarões. A primeira referência de casos de hanseníase no Brasil, relatadas pelas autoridades
locais, é datada de l698 no Rio de Janeiro, quando foi solicitada
autorização para a instalação de um hospital para os doentes, o
Lazareto local para abrigar os doentes de Lázaro, lazarentos ou
leprosos, como se denominava na época. Neste período também
foram identificados focos na Bahia e no Pará.
Este período foi marcado pela atuação de grupos religiosos no
atendimento às pessoas atingidas pela hanseníase, muito embora
não tivessem desenvolvimento democrático suficiente para exercer o que se denomina hoje de participação social. Em 1741, dois
médicos da corte portuguesa redigiram o primeiro regulamento
para combater a hanseníase no Brasil. A partir deste regulamento,
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por decisão das autoridades sanitárias, aprovou-se a construção
de lazaretos; onde as ações de controle limitavam-se a construção de locais de isolamento e assistência precária aos doentes.
A doença era considerada altamente contagiosa a ponto de ser
estabelecido, como medida de controle, o isolamento dos doentes, separados por sexo e condições sociais, como forma de evitar
contágio.1Nestes asilos os pacientes deveriam receber tratamento,
sendo a única forma de controle a administração de injeções ou
via oral de óleo de chaulmoogra, medicamento fitoterápico natural
da Índia, que era a única forma de tratamento até a década de
40. Por volta de 1900, ao se deparar com o aumento constante
de casos, Emílio Ribas (médico sanitarista) propõe que esse isolamento acontecesse em asilos-colônia, onde os doentes deveriam
levar uma vida semelhante das pessoas saudáveis; porque havia
a necessidade de ao lado da criação das colônias, facilitar a profilaxia e a notificação compulsória de todos os casos da doença.
Dependendo das condições sociais do paciente, o isolamento se
dava no próprio domicílio, desde que não representasse risco a ninguém ou em colônias agrícolas, sanatórios e hospitais com ampla
assistência médico-social.
No Rio de Janeiro em 1916, Carlos Chagas na posição de presidente do I Congresso Americano de Lepra, promoveu o recenseamento dos leprosos em todos os estados, o recolhimento das
diferentes legislações antilepróticas em vigor, a abertura de colônias para combater o contágio, a instituição do plano uniforme de
luta em todo o território nacional e, simultaneamente permitiu
em certas condições, que o paciente tivesse o isolamento domiciliar, garantindo que os doentes fossem tratados por especialistas.
Somente em 1920 em termos de organização da saúde pública, com
a criação por Carlos Chagas do Departamento Nacional de Saúde
Pública, é que pela primeira vez, foi organizada a atividade sanitária
para lepra, que também era baseada no isolamento dos doentes.
Devido a ausência de um modelo sanitário, o período de 1889 a
1930, caracterizou-se por um quadro sanitário caótico, com a presença de diversas doenças transmissíveis e endêmicas, causando
sérios problemas referentes à saúde coletiva, e como conseqüência foi criado um verdadeiro exército com cerca de 1.500 pessoas,
com o objetivo de exercer atividades de desinfecção, bem como a
Polícia Sanitária, responsável pela captura dos doentes para isolálos da sociedade.
Sob a iniciativa do hansenologista brasileiro Heráclides César
Souza-Araújo, cientista do Instituto Oswaldo Cruz da Fundação
Oswaldo Cruz (IOC/FIOCRUZ), em 1927 foi criado o Laboratório
de Leprologia da Fundação Oswaldo Cruz, com o objetivo de cultivar
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o bacilo e encontrar um novo método de tratamento para a cura dos
doentes. Na década de 30, com o Ministério da Educação e Saúde,
foi adotado um novo modelo de controle da doença no nível nacional, o chamado modelo tripé, que se fundamentava em: o leprosário
(local onde ficavam os doentes), os dispensários (local para onde
eram levados os que indicavam as manifestações da doença) e o
preventório (para onde eram levados os filhos dos doentes).
A ineficácia do isolamento (Radis 27; Nov. 2004) foi reforçada no
7º Congresso Internacional de Lepra, realizado em 1958, em Tóquio,
onde foi estabelecido que a forma de transmissão não era hereditária e que a cura era possível com antibióticos e sulfas, deixando os
leprosários de serem recomendados. O Brasil só aboliu a prática do
isolamento quatro anos depois, pelo Decreto nº 968, de 7 de maio
de 1962; alguns estados como São Paulo descumpriram a lei.
O marco definitivo veio em 1970, quando a OMS – Organização
Mundial de Saúde, recomendou ao Brasil o emprego da poliquimioterapia (PQT). A partir daí os movimentos sociais passaram a se
articular para minimizar o preconceito e o estigma da palavra lepra.
No ano de 1981, a Organização Mundial da Saúde redefiniu o
regime terapêutico da hanseníase, após a constatação de uma alta
prevalência de bacilos sulfono-resistentes nos países africanos. O
Ministério da Saúde, em 1985, obteve como principal recomendação da Organização Mundial da Saúde uma imediata reestruturação dos serviços de saúde, baseada em novas diretrizes, visando
impactar o controle da doença; com a implantação do tratamento
no modelo PQT (PolioQuimioterapia) no Brasil, aliada a uma soma
de medidas programáticas que aumentassem significativamente a
cobertura e a intensidade das atividades de controle.
O objetivo do esquema PolioQuimioterapia (PQT) foi de eliminar as condições que favorecem a transmissão. Além disso, era
necessário um compilado de ações conjuntas como, por exemplo,
diagnóstico precoce, prevenção e tratamento de incapacidades
físicas, vigilância de contatos e educação sanitária. O Brasil é o
quinto entre os novos países do mundo onde a doença é tida como
problema de saúde pública. Em número absoluto de casos, ocupa
o segundo lugar no mundo atrás apenas da Índia. Em 2003 o Brasil
registrou um total de 79.908 registros de pessoas atingidas pela
hanseníase, diagnosticando 49.026 novos casos, recorde em relação a todos os anos anteriores, e obteve uma taxa de prevalência
de 4,52 por 10.000 habitantes.
Segundo a OMS – Organização Mundial de Saúde, a taxa ideal
é de menos de um caso para cada 10.000 habitantes, para que a
doença não seja mais tida como problema de saúde pública e possa
ser eliminada do Brasil. Hoje há no mundo aproximadamente 500
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(quinhentos) mil pacientes de hanseníase e 20 (vinte) milhões
de ex-pacientes, e que , se incluirmos suas famílias por causa do
preconceito ainda existente, teremos mais de 100 (cem) milhões
de vítimas.
Toda vitória chega paulatinamente, não por atitudes grandiosas que “pisquem em neon”, mas, através de pequenas
atitudes adotadas perante os desafios. (Joamar Z. Nazareth)
O MORHAN - Movimento de Reintegração da Pessoa Atingida
pela Hanseníase, como movimento social, atua no sentido de junto
com as autoridades públicas de saúde, para garantir acesso do
usuário ao sistema através da descentralização do atendimento,
qualificação dos profissionais de saúde, campanhas de massa
patrocinadas pelo poder público e participação nos fóruns de debates sobre a saúde. Atuando através do trabalho de voluntários
(militantes), com o propósito de resgatar a cidadania das pessoas
atingidas pela hanseníase e, contribuir para o fim do preconceito,
o MORHAN tem sido atuante no Grupo Tarefa pela Estratégia
Nacional de Aceleração da Eliminação da Hanseníase; uma campanha que pretende alcançar a eliminação da doença como problema
de Saúde Pública no ano de 2005.
MORHAN – Movimento de Reintegração da Pessoa Atingida
Pela Hanseníase, foi criado em 06 de Junho de 1981, sendo a primeira organização do gênero, formado por pessoas que tinham
hanseníase. É uma entidade sem fins lucrativos que atua através
do trabalho de voluntários, com o propósito de:
• Promover medidas educativas visando a prevenção e
diagnóstico precoce
• Tratamento e reabilitação
• Informação e promoção social
• Conscientização
• Preservação e resgate da cidadania da pessoa atingida
pela hanseníase
No ano em que Fernando Color de Melo foi eleito (1989), através do núcleo de Nova Iguaçu, é derrubada a obrigatoriedade da
Lei Eleitoral de todas as pessoas com hanseníase, apresentarem
seus títulos de eleitor dias antes, para desinfectá-los, foi uma ação
de repercussão nacional protagonizado pelo MORHAN.
O MORHAN, sendo parte atuante em cada momento histórico
em torno da hanseníase, em 1995, alcançou uma importante conquista: a mudança do nome da doença lepra para hanseníase, por
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meio da Lei Federal N.º. 9.010 de 05/03/1995, fortalecendo a luta
contra o estigma em torno da doença, no entanto esta Lei, se não
for acompanhada de políticas públicas eficientes, mostra-se ineficiente para desmistificar a doença, porque apesar de somar todos
os esforços, a hanseníase ainda é um problema de saúde pública
no país .O MORHAN tem hoje representações em 24 estados do
país, atuando através de seus núcleos, que atingem mais de 100
comunidades.
Sua estrutura é constituída por uma Coordenação Nacional,
Conselhos Regionais, Estaduais e Municipais, Núcleos nas diversas regiões do país; Conselho de Ética, Conselho Fiscal, de pessoas físicas ou jurídicas de nacionalidade brasileira ou não. Apesar
de ter toda essa estrutura, o MORHAN atua como movimento
social, que é a sua identidade, mas tem de se adequar às novas
tendências para poder agilizar, viabilizar e responder às demandas
apresentadas pela sociedade e usuários da instituição. Não é uma
ONG – Organização Não Governamental.
O MORHAN desenvolve projetos e parcerias com entidades e
organizações não-governamentais nacionais e internacionais, promove campanhas de ruas, palestras em associações de moradores, escolas, igrejas, outras instituições e grupos de auto-ajuda.
Possui o Telehansen, serviço telefônico - 0800-262001, através
do qual o MORHAN esclarece dúvidas da população de qualquer
parte do país com ligação gratuita. Ciente de que a hanseníase
tem cura e, que para tanto precisa apenas ser devidamente diagnosticada e tratada o MORHAN , por meio de sua sede nacional
no Rio de Janeiro, lançou em junho de 2004, o projeto “Acelerando
a Eliminação da Hanseníase no Estado do Rio de Janeiro”, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde.
As ações do projeto dentro do município são pactuadas com os
gestores locais, e os municípios aderem à proposta; em contrapartida é feito um pacto pela reestruturação dos serviços, com a
descentralização do tratamento para a atenção básica. Este trabalho vem contribuindo para a detecção precoce, diagnóstico e tratamento da doença, como também assegurar que todos os usuários
recebam medicamentos de combate à doença em seus municípios
e contribuir para a diminuição da porcentagem de casos com seqüelas dentre os novos casos detectados no ano. Ainda em outubro de
2004, foi lançado “As Cartas de Eliminação da Hanseníase”, cujo
objetivo foi subsidiar todos os estados brasileiros sobre o tema;
Eliminar a Hanseníase em 2005, que foi uma das metas e propostas de trabalho do Ministério da Saúde , que constituiu em mais
um mecanismo de motivação e estímulo para a participação dos
gestores estaduais e municipais na eliminação da doença.
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Na execução de um trabalho eficaz e verdadeiro de luta contra
a hanseníase, o MORHAN, conta com o esforço de voluntários de
todo o Brasil. São anônimos e artistas que ao longo desses 26
anos de existência do movimento atuam das mais variadas formas
na divulgação de eventos e da própria doença; no atendimento ao
público ou na confecção e distribuição de materiais educativos,
na garantia de direitos humanos entre outras ações. No final de
2004 Morhan em parceria com o Ministério da Saúde, através de
sua Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) e, com apoio da
Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ) dos
voluntários da telefonia Claro e da Silvestre Labs, foi realizado o 1º
Seminário Nacional de Antigos Hospitais Colônias, que teve como
objetivo fazer um levantamento dos problemas existentes e encaminhar algumas propostas de reestruturação dos antigos hospitais
ao Ministério da Saúde.
Esse encontro reuniu pela primeira vez moradores dos antigos
hospitais ou seja, pessoas que passaram pelo isolamento compulsório da doença, (dos 101 hospitais-colônia que foram construídos
ao longo dos séculos, 33 foram mantidos como abrigo) historiadores, ambientalistas, cineastas e profissionais de saúde. O relatório
final foi lançado na comunidade de Antônio Justa, em Maracanaú
no Ceará. Neste mesmo evento, foi exibido o documentário “Os
Melhores Anos de Nossas Vidas” da cineasta Andrea Pasquini,
um relato da realidade dos moradores do Santo Ângelo, antiga
colônia em Mogi das Cruzes- São Paulo. Como parte do projeto
“Rio sem Hanseníase” foi realizada em 17 de Janeiro de 2005, no
Teatro João o 1º Encontro Nacional de Manifestações Artísticas e
Culturais pela Eliminação da Hanseníase, o evento reuniu vários
artistas voluntários do Morhan como Ney Matogrosso, Elke
Maravilha, Targino Gondim, Nelson Freitas, Karla Karenina, entre
tantos outros e a bateria da Beija-Flor. O evento contou com a
participação de cerca de 1.200 (hum mil e duzentas pessoas).
A hanseníase precisa se tratada como uma questão de direitos
humanos”, afirmação feita por quem teve ou tem a doença e por
profissionais envolvidos com o tema, motivou a realização 1º
Seminário Internacional Hanseníase e Direitos Humanos, que
reuniu no Rio de Janeiro a Subcomissão de Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas (ONU), o Ministério da Saúde
(MS), o Movimento de Reintegração da Pessoa Atingida pela
Hanseníase (MORHAN) e o Núcleo de Estudos da Violência da
Universidade de São Paulo (USP) entre 27 de fevereiro e 1º de
março de 2005.
Apesar de existir há duas décadas, foi somente a partir de
2004, que o Serviço Social passou a fazer parte do MORHAN.
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O Serviço Social atua intervindo nas demandas apresentadas,
que são muitas, principalmente no que se refere ao atendimento
médico prestado nos Postos de Saúde – PS, reclamações e
denúncias sobre a falta de medicamentos para o tratamento da
hanseníase, descumprimento e desrespeito aos direitos dos usuários. O Serviço Social também atua em equipe interdisciplinar,
na prestação de serviços para com os usuários. Esta equipe tem a
participação de oftalmologista, com especialização em hanseníase
e de uma psicóloga.
O Serviço Social elabora estratégias, para dar suporte as reivindicações e propostas trazidas pelos usuários, como a sua inserção no trabalho onde muitos são demitidos ou afastados do trabalho, em virtude do despreparo, preconceito e desconhecimento da
doença pelos seus empregadores; no tratamento médico quando
da sua desistência, as denúncias de abandono familiar, entre
outros. O Serviço Social montou também o GAPPH – Grupo de
Apoio as Pessoas Portadoras de Hanseníase, que se reúne com os
participantes sistematicamente e nestas reuniões são discutidas
as questões previamente levantadas pelo grupo, ou as que aparecerem trazidas por um dos participantes do grupo, porque em
geral a dúvida ou pergunta de um ou outro, suscita o interesse
e a discussão.
As questões apresentadas são sobre direitos trabalhistas, direitos sociais, relações de afetividades, família e principalmente o
saber lidar, o cuidado e a convivência com a doença; onde o grande
problema é saber e entender se está curado, o porquê das reações
que se manifestam no corpo e a repercussão nos aspectos psicossociais. O MORHAN tem como objetivos: realizar a conscientização da sociedade sobre este importante problema de saúde
pública, reivindicar os direitos da pessoa atingida pela hanseníase,
promover a solidariedade em todos os segmentos da população
para que se obtenha a reintegração social da pessoa com hanseníase, veiculando informações corretas sobre a doença e fomentando políticas públicas.
Dentro desta concepção de trabalho, são desenvolvidos cursos
de capacitação, trabalhando com campanhas de Educação Popular
com o intuito de informar, e fazer agentes multiplicadores, com
conhecimentos para informar e conscientizar suas comunidades. O
Serviço Social atua como gestor e organizador de todas as ações
desenvolvidas, sempre procurando equilibrar as forças antagônicas, principalmente no que concerne a defesa e preservação dos
direitos à cidadania, qualidade de vida e os direitos humanos.
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