MOVIMENTO DE REITEGRAÇÃO DAS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE

Cadernos
do Morhan
“Filhos Separados”

MOVIMENTO DE REITEGRAÇÃO DAS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE

APOIO:
Secretaria de
Vigilância em Saúde

Ministério
da Saúde

A Segunda Geração

Cadernos
do Morhan
“A Segunda Geração”

Texto baseado na pesquisa
“Órfãos por Imposição do Estado” da Puc Minas 2012.

Organização e Supervisão
Escritório Virtual do Morhan Nacional
Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase

Apresentação

www.morhan.org.br
0800-0262001
Sobre os autores:
Pautilia Paula de Oliveira Campos nasceu em corinto no norte de Minas Gerais
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Mudou-se para Curvelo no ano de 2004 onde cursou técnico em enfermagem, ao
estagiar com crianças em PSF surgiu a necessidade de estudar mais sobre a infância.
Em 2012 conclui o curso de psicologia PUC Minas Betim. Durante esse período
de andamento da graduação participou de vários projetos de extensão e pesquisa
Durante o ano de 2011 foi pesquisadora junto com do PROBIC-PUC com
a pesquisa multidisciplinar ÓRFÃOS POR IMPOSIÇÃO DO ESTADO, danos
psicossociais causados pela política de segregação da hanseníase.
Foi extensionista dos projetos Observando Izabel e Mulheres de Izabel
cadastrados no núcleo de estudo e pesquisa em Direitos Humanos e Inclusão da
PUC Minas. Atualmente é conselheira Regional de Saúde do Município de Betim e
Militante do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase.
Thiago Pereira da Silva Flores 27 anos, nasceu em Betim-MG, filho adotivo
de Zenaide Silva Flores e Nelson Pereira Flores, sempre morou na Colônia Santa
Izabel onde desde pequeno participava ativamente das atividades do Morhan.
Em 2003 concluiu o curso Técnico em Agropecuária pela CEDAF-UFV, em
2009 ingressa no curso de Direito da Puc Minas, onde começa pautar a realidade
das colônias do Brasil e a história da hanseníase, é o grande motivador de
projetos de extenção da Universidade na colônia de Santa Izabel e se torna
pesquisador da instituição e da FAPEMIG.
Na Universidade começa a trabalhar com a hanseníase focando na história
dos Filhos Separados, consegue destaque acadêmico e começa a apresentar
os estudos em Seminários e Congressos Nacionais e Internacionais, em
em São Paulo, fazendo um recorte sobre as marcas e violações praticadas
contra os filhos dos ex-portadores de hanseníase.
Em 2006, participa ativamente das mobilizações para a conquista
da Lei 11.520 que indeniza todo ex-portador de hanseníase internados
compulsoriamente. Foi vice presidente do Conselho Municipal de Saúde de
Betim por dois mandatos e integrou a comissão Nacional do Morhan em visita
ao Japão em Outubro de 2012.
Hoje é coordenador Estadual do MORHAN de Minas e membro da comissão
nacional dos Filhos Separados, desenvolvendo trabalhos junto com os demais
companheiros para a conquista da indenização dos filhos.

Nesta edição especial do CADERNOS DO MORHAN, será
abordado o tema dos filhos dos ex-portadores de hanseníase que
foram separados de seus pais, popularmente conhecidos como
“Filhos Separados.”
O objetivo dessa publicação é divulgar essa história tão pouco
conhecida, mostrando os caminhos percorridos pelo MORHAN na
reivindicação de conseguir junto ao Estado brasileiro uma reparação
ao erro cometido.
Em 2007, o Congresso Brasileiro, ao discutir o projeto de
conversão da medida provisória MP 373 em lei, reconheceu como
errônea a política sanitária baseada no isolamento compulsório. A
política sanitária de segregação e internação compulsória executada
pelo Estado brasileiro foi reconhecida como erro por violar os direitos
fundamentais do cidadão hanseniano, gerando danos psicossociais
permanentes.
Utilizando-se do conhecimento acadêmico podemos afirmar que
os mesmos danos psicossociais encontrados nos ex-portadores
de hanseníase podem ser encontrados nos filhos, e ainda danos
específicos a eles que não são encontrados nos ex-pacientes de
hanseníase. Esses filhos foram privados dos primeiros acalentos
maternos essenciais para a formação do Sujeito. Não tiveram a
oportunidade, nem a escolha de manterem seus laços sociais. Foram
enviados para instituições e separados de seus pais sem chances
nem mesmo de vê-los. Com o passar do tempo, em muito deles, essa
quebra de laços, causou enormes traumas e danos.
A luz do conhecimento de hoje, sabemos que a alienação parental,
reconhecida como crime, gera uma série de transtornos para a
pessoa que foi vítima. É bastante freqüente na literatura do tema,
a descrição dos casos de delinqüência ou de demência das pessoas
que passaram por isso na infância. Provavelmente, estamos diante
da maior alienação parental provocada por uma lei estatal, na história
de nosso país.
Dessa forma podemos dizer que a responsabilidade do estado
é inegável, o que nos leva a afirmar que o estado brasileiro possui
uma dívida social com esses brasileiros e que precisa ser reparada,
pois é clara a violação de diversos direitos desse grupo, e o não
reconhecimento, viola o direito de toda uma sociedade.
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Editorial
Cadernos do Morhan é muito mais que uma proposta de divulgação
do Morhan como uma instituição que faz a sua parte. Ao contrário,
é uma tentativa que tem duas grandes bandeiras, a primeira é ser um
instrumento que dê voz à base do movimento, de maneira que ele possa
se ouvir em todos os níveis; e a segunda, é a idéia de que uma instituição
que se diz movimento social, precisa efetivamente sistematizar e registrar
sua ação, de modo que pos-sa gerar perspectivas como: a formação de
novas lideranças para que se garanta a sustentabilidade do movimento; a
identificação de novas idéias de atuação, que possam ajudar inclusive no
re- ordenamento da sua prática, dando sentida ao título de movimen-to;
e essencialmente a possibilidade da Coordenação Nacional am-pliar sua
contribuição com os Núcleos e Coordenações Estaduais, na medida em que
passa a ter maior conhecimento do potencial de cada espaço desses, onde
pode desenvolver sua política de atua-ção nacional e considerando a partir
de então, mais do que nunca, as particularidades de cada Região, Estado
e Município, respeitan-do vocações e tendências locais, e principalmente
fazendo valer um dos mais importantes princípios estatutários do Morhan,
que é o respeito às diversidades.Portanto, esperamos que Cadernos do
Morhan venha con-tribuir com os esforços já produzidos nessa imensa
jornada que é a construção do Morhan como um Movimento Social, que
além de já poder ser visto como parte da história da saúde pública brasileira, hoje, dado seu crescimento e amadurecimento político e cultural,
não só pode ser visto como parte da história, como tam-bém ousamos
dizer que é produtor desta história, na condição de sujeito que ainda não
está acabado é claro, mas parafraseando Geraldo Vandré, “quem sabe
faz a hora não espera acontecer, vem vamos embora que esperar não é
saber”. E, é nesse espírito que convidamos a todos os voluntários, amigos,
profissionais, gestores e simpatizantes do Morhan a serem construtores
da publicação Cadernos do Morhan, não como uma revista do Morhan,
mas como a revista que você ajuda a construir a cada dia!

Diretoria Nacional do MorhanEditorial
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Morhan

um movimento de conquistas
O Movimento de Reintegração
das Pessoas Atingidas pela
Hanseníase- MORHAN, nasceu
no mesmo espaço/tempo dos
grandes movimentos sociais e
sindicais do Brasil, tendo como
sede de tal efervescência política
o ABC paulista, no início dos
anos 80. Semelhantes a esses
movimentos, o MORHAN nasceu
ousado, pois se propôs a ser uma
entidade especificamente do
excluído. A primeira da história
mundial. Até aquela época, todas
as entidades existentes eram
“para o doente” e de “apoio ao A primeira grande mobilização nacional sobre os Filhos
Separados, Brasília Agosto de 2010.
doente”, e não “do doente” e nem
para “libertar o doente”. O Movimento, organizado pelo próprio excluído, nasceu em nível
nacional, com núcleos em todas as regiões do País.
O Movimento cumpre o papel de reintegrar os ex-portadores de Hanseníase e seus
familiares com o mundo fora das colônias, fazendo com que a sociedade os acolha e os aceite,
demonstrando que os mesmos podem conviver normalmente em qualquer grupo social,
sem oferecer nenhum tipo de perigo. A filosofia do Movimento é representada na seguinte
afirmativa: “Hanseníase tem cura, preconceito também”.
A política sanitária da década de 20, que teve Osvaldo Cruz como principal mentor, tinha
a finalidade de sanear as cidades, remover as imundices, os focos de infecções, recolher e
expulsar dos centros urbanos os que eles consideravam “inaptos” para o convívio social.
Dentre essas categorias estigmatizadas, estavam os portadores de doenças mentais,
portadores de Hanseníase, mendigos e outros, e a decisão política de criar hospitais-colônias
para o isolamento dos portadores de Hanseníase nasceu dessa conjuntura. No Brasil, durante
quatro séculos, a única medida empregada no combate à Hanseníase foi o isolamento dos
doentes em asilos e leprosários responsáveis pela desintegração familiar e estigmas sociais.
A política de segregação se estendia aos filhos dos pacientes. As crianças eram separadas
dos pais e foram enviados para preventórios, creches, pupileiras e educandários, ainda que
apenas um dos progenitores estivesse doente. Ou então, os filhos eram mantidos em secções
especiais, anexas às áreas de pessoas sãs de algum estabelecimento, para onde eram
transportados logo depois de nascidos. Essas mesmas crianças seriam nutridas através do
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seio de uma ama e não deveriam ser amamentadas pela própria mãe, se esta fosse leprosa.
O doente isolado em domicílio, além das recomendações, que em cada caso seriam feitas
pela autoridade sanitária, deveria se manter sempre afastado das crianças que residissem ou
estivessem presentes no domicílio. (Decreto nº. 16.300 de 31 de Dezembro de 1923)
Em 2001 os moradores de antigos hospitais colônia do Japão ganharam uma ação contra o
governo japonês deferido pela Suprema Corte daquele país reconhecendo que desenvolveu
medidas desnecessárias para controle da doença e violação de direitos humanos e
fundamentais, conquistando uma reparação pecuniária.
Tendo como base a conquista dos ex-internos japoneses o MORHAN em 2004 começou
uma mobilização em todo o país com o objetivo de conseguir junto ao Estado brasileiro o
reconhecimento do erro, no desenvolvimento da política sanitária de segregação e internação
compulsória. O reconhecimento do erro do Estado na adoção de uma política segregacionista
deu-se pela conversão da medida provisória MP 373 na lei 11.520, de 18 de Setembro de 2007,
que garantiu a toda pessoa internada compulsoriamente para o tratamento da Hanseníase
até o ano de 1986, direito a uma indenização vitalícia a ser paga pelo Estado brasileiro. O,
então, Presidente do Brasil, Lula, em 24 de Maio de 2007, justificou a assinatura da MP,
assim:
Eu penso que todos nós temos que ter orgulho de poder viver esse momento em que
o Presidente da República assina uma medida provisória, porque esse momento tem
um sentido, antes de mais nada, de reparação de injustiças no Brasil. Nós estamos
combatendo uma arbitrariedade, ainda que praticada a Luz da ciência da época. Estamos
recompondo a dignidade humana de pessoas que não tiveram e não têm a menor culpa
ou responsabilidade pelo que sofreram ou pelo que sofrem. A verdade é que esses
companheiros, embora estivessem dentro do Brasil, viveram grande parte das suas vidas
fora do Brasil, num outro mundo, num outro espaço geográfico em que os governantes
do Brasil não governavam para eles, em que os prefeitos do Brasil, não governavam para
eles, em que os deputados do Brasil, não legislavam para eles. (LARA, 2008, p.65).

Segundo o coordenador nacional do MORHAN, Artur Custódio, o Estado brasileiro tem
uma dívida também com os filhos dos ex-pacientes de Hanseníase que foram separados de
seus pais, os chamados “Filhos Separados”. A prática que ocorria dentro dos Preventórios
consistia em a mãe dar a luz, mas não ter o direito de receber o filho nos braços: mãe e filhos
eram separados à força, talvez para sempre.

Entendendo a questão
No início do século XX, o progresso era considerado como um marco prepositivo, com
perspectivas de grandes avanços nos campos da ciência, eletricidade, engenharia e medicina.
No Brasil, o novo século se iniciou com graves problemas na saúde, tais como: epidemias
de febre amarela, varíola, cólera, malária, peste bubônica e tuberculose. A Hanseníase era
endêmica na maioria das regiões brasileiras, porque se alastrava de forma progressiva e estava
fora de controle. As condições de vida da população até essa época também favoreceram
esse quadro. Da mesma forma, o atraso da medicina colaborou para que a situação chegasse
a um ponto crítico.
Quando a situação da Hanseníase se mostrou fora de controle, os médicos brasileiros
passaram a se interessar por ela, fazendo estudos, pesquisas e cursos no exterior, como
na França e na Alemanha, trazendo mais informações sobre o tratamento e medidas de
profilaxia. As autoridades médicas sofriam, por um lado, pressões da população, que clamava
por medidas urgentes de combate à doença e, por outro lado, submetiam-se à morosidade, à
falta de vontade política e ao desinteresse de algumas autoridades estatais.
Em 1903, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, o Presidente Rodrigues Alves nomeia
o Dr. Osvaldo Cruz como diretor geral de saúde pública. Visando o controle epidemiológico
do estado, Dr. Osvaldo Cruz é convidado a ser diretor técnico do Instituto Soroterápico
de Manguinhos, com o objetivo de produzir vacinas para imunizar a população. Quando
Oswaldo Cruz assumiu a, então, Diretoria Geral de Saúde Pública, a Hanseníase passou a ter
maior atenção do poder público e a fazer parte dos programas governamentais de combate
às doenças transmissíveis. Como nos mostra Monteiro (1998), as políticas de controle da
“Lepra” no Brasil surgem nessa época e tinham como finalidade a segregação dos doentes,

Artur relata que a legislação da época não falava nada sobre adoção, mas na prática
elas aconteciam. Os pais adotivos registravam as crianças como se fossem filhos biológicos,
ninguém poderia saber de onde a criança vinha e essa criança tinha seu passado apagado.
Essas crianças passavam por varias adoções e, as que não conseguiam ser adotadas,
permaneciam nas instituições até atingir a maioridade. Ainda hoje, existem centenas de
mães que têm a esperança de conhecer seus filhos que foram adotados sem consulta às
mesmas. São os brasileiros que tiveram seus direitos humanos cassados logo que chegaram
ao mundo.

Colônia Santa Izabel, Betim-MG década de 30.
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pois a doença não era vista apenas como uma enfermidade grave, mas como uma espécie
de condenação divina. Assim, em 1904, entrava em vigor o Regulamento Sanitário da União,
determinando que a Hanseníase, além de ser uma doença de notificação compulsória, colocava
os doentes sob o domínio do poder público. Conforme Gomide, o poder público “acionou seus
mecanismos de controle e se utilizou de todas as formas possíveis para identificar, no seio da
sociedade, aqueles que eram considerados prejudiciais, a fim de isolá-los”.

Os Preventórios

As primeiras vítimas dessa política sanitária que se espalhou em todo o território nacional
tiveram seus direitos fundamentais interrompidos e violados. Surgiram, assim, os primeiros
projetos de construção de leprosários, asilos e colônias agrícolas, públicos e gratuitos, tendo
como objetivo retirar da sociedade os portadores de Lepra no Brasil, começando uma forte
política de segregação e internação compulsória daqueles que sofriam deste mal.
Dessa forma teve início, em 1923, a política nacional de profilaxia da lepra, os
doentes de hanseníase eram separados e levados para as colônias onde eram internados
compulsoriamente. Tudo era deixado para trás. Inclusive os filhos. As crianças eram retiradas
do convívio dos pais e enviadas para instituições onde eram criadas de forma coletiva e sem
cuidados específicos que garantissem uma infância junto ao seu grupo familiar.
Ter hanseníase significava estar afastado de qualquer contato social e isolado em áreas
distantes dos grandes centros, o controle clínico-dermatológico era responsável pela
notificação e condução do doente para o internamento compulsório, a estrutura montada
pela instituição fazia com que os portadores da doença ao saírem da colônia, portassem um
estigma e discriminação até então desconhecidos. Assim, aos poucos, os internos tiveram de
aprender as formas de ocultamento de um passado que, se descoberto, poderia prejudicálos. A partir de 1976, a política voltada para a Hanseníase se integra dentro do contexto dos
serviços gerais de saúde. Mas na prática, o isolamento compulsório das pessoas acometidas
de hanseníase perdurou até o ano de 1986.

Segundo Silva, a política de
construção de Preventórios para abrigar
os filhos dos portadores de Hanseníase
foi difundida em alguns países da
América do Sul. Hoje reconhecido como
Santo pela igreja católica, o então Padre
Damião, era responsável por cuidar
de uma Colônia de Doentes na Ilha de
Molokai. Contudo, diante do grande
número de crianças saudáveis que
conviviam entre os doentes, o sacerdote
fundou, em 1880, o Preventório de
Educandário Carlos Chagas, Juiz de Fora-MG, 2011.
Molokai.
Santos relata que as medidas propostas pelo sacerdote para impedir que os filhos
convivessem com os pais doentes influenciaram alguns países da América do Sul, tais como
Colômbia e Argentina, a construir instituições para os filhos dos doentes. Após o censo
realizado na Colômbia, que identificou a presença de mais de duas mil crianças convivendo com
os pais doentes, o País iniciou a construção de seu primeiro preventório, que foi inaugurado
em 1914. Vinte e sete anos depois, contavam com quatro preventórios, duas creches e uma
granja. A Argentina, que não registrava muitos casos da doença, criou uma instituição para
esse fim somente em 1940.
No decorrer da história da Hanseníase algumas medidas de controle de cunho
segregacionista já eram adotadas em relação aos comunicantes, principalmente aos filhos
dos doentes, com recomendações especiais, como ser amamentado por amas sadias, usar
bom regime alimentar e praticar exercícios para modificar o estado geral do organismo. Além
disso, alguns preconizavam que os filhos do doente de Hanseníase deveriam ser separados
de seus progenitores desde o nascimento, assim como preconizavam que deveria ser evitado
o casamento entre um doente de Hanseníase e uma pessoa sã, e mesmo entre enfermos.
O divórcio era cabível entre os cônjuges, desde que um deles fosse doente de Hanseníase,
apesar de não haver legislação alguma no Brasil que regulamentasse essas recomendações.
Segundo Gomide, no Brasil as idéias para a construção de instituições para os filhos “sadios”
começaram a ser debatidas no 1º Congresso Paulista, realizado em 1916. O especialista
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em Lepra, Dr. Souza Araújo, defendeu a segregação dos filhos dos portadores da doença,
seguindo exemplo de outros países do continente americano. Em 1927, foi inaugurado o
Preventório Santa Terezinha do Menino Jesus, na cidade de Carapicuíba-SP. Tal instituição
foi erguida e subsidiada por doações de entidades filantrópicas, encabeçadas por um grupo
de senhoras da alta sociedade paulista.
O Decreto nº. 16.300, de 31 de Dezembro de 1923, regula o Departamento Nacional de
Saúde Pública no que diz respeito à PROPHYLAXIA ESPECIAL DA LEPRA. Afastava os
filhos “sadios” do convívio familiar, segregando os mesmos em instituições criadas para este
fim. Dentre os vários artigos do Decreto, destacam-se os seguintes:

Entendendo
os estigmas e preconceitos

Art. 148. Nos estabelecimentos de leprosos, além das disposições já determinadas e das
que forem prescritas em seus regimentos internos, serão observadas mais as seguintes:
f) Os filhos de leprosos, embora um só dos progenitores seja doente,
serão mantidos em secções especiais, anexas às áreas de pessoas sãs do
estabelecimento, para onde serão transportados logo depois de nascidos.
g) Essas mesmas crianças não deverão ser nutridas ao seio de uma ama e não serão
amamentadas pela própria mãe se esta for leprosa.
Art. 161. O doente isolado em domicílio, além das recomendações que em cada caso
serão feitas pela autoridade sanitária, deverá cumprir as seguintes determinações:
h) Afastar-se sempre das crianças que residam ou permaneçam no domicílio. (decreto n°.
16.300, de 31 Dezembro de 1923).

Nº. 610, de 13 de Janeiro de 1949, fixa normas para a profilaxia da Lepra e regula também
o afastamento dos filhos dos ex-portadores de Hanseníase nos seguintes artigos:
Art.15. Todo recém-nascido, filho de doente de lepra, será compulsória e imediatamente
afastado da convivência dos pais.
Art.16. Os filhos de pais leprosos e todos os menores que convivam com leprosos serão
assistidos em meio familiar adequado ou em preventórios especiais. (Lei N°. 610, 13 de
Janeiro de 1949).

Segundo Monteiro, o fato dos Preventórios estarem subordinados, do ponto de vista
técnico, ao Serviço da Lepra, acabavam por criar estreitos vínculos de dependência, uma
vez que após o ingresso das crianças, o controle clínico-dermatológico era por ele realizado.
A estrutura montada pela instituição fazia com que as crianças, ao saírem do Preventório,
estivessem totalmente despreparadas para viver fora de seus muros. Sabiam que eram
portadoras de um estigma. Assim, aos poucos, as crianças tinham que também aprender
formas de ocultamento de um passado que, se descoberto, poderia prejudicá-las. Eram
formas de ocultamento de suas vidas, para que suas relações sociais não fossem dificultadas,
uma vez que manter uma relação íntima com alguém poderia significar maior vulnerabilidade
sobre seu “segredo.” Entretanto, apesar desse ocultamento, as relações sociais tendiam a
ser dificultadas. As próprias instituições de internamento tinham noção desse problema e,
inclusive, procuravam orientar seus egressos sobre a forma de proceder para o ocultamento.
Assim, “as trajetórias percorridas pelos pais doentes e filhos sadios acabaram por ser
semelhantes, posto partilharem de idênticos mecanismos de estigmatização e marginalização.”
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Encontro com a Ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário e criação do grupo de
trabalho interno “”Filhos segregados de pais ex-portadores de hanseníase submetidos a
política de isolamento compulsório.” Junho de 2012.

A partir de Goulart e Brenunci, e dos estudos do Sociólogo Georg Simmel, do Psicólogo
Social George Herbert Mead, da Escola de Chicago e do Interacionismo Simbólico, a
perspectiva do Dano Psicossocial pode ser compreendida como um fenômeno microsociológico, presente nas relações sociais. Instituições, hábitos e valores sustentam a
inserção das relações sociais em diversos grupos e culturas, enquanto significados que são
construídos e compartilhados reciprocamente. Por isso, são simbólicos e construídos a partir
da interação entre os indivíduos.
Tais significados simbólicos compartilhados estão envolvidos com a construção da
identidade individual, influenciando o sujeito diretamente na sua vida, na medida em que essa
identidade se expressa através das representações de papéis. Essas representações, por sua
vez, vinculam o indivíduo a estruturas sociais, visto que se constituem a partir da interação
simbólica entre os indivíduos e da representação dos papéis.
Assim, o tipo de interação simbólica e social pode trazer prejuízos de vários tipos na relação
de algumas pessoas com outras, gerando dificuldades na construção da identidade e da
Filhos Separados | Caderno do Morhan
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subjetividade. Enquanto danos psicossociais, tais dificuldades podem variar desde estigmas,
experiências afetivas traumáticas, até dificuldades de interação social. O dano é psicossocial
na medida em que a identidade e a subjetividade são construídas nas relações sociais, a
partir do encontro dos indivíduos uns com os outros. O dano, por isso, se constitui através
de uma determinada forma dos indivíduos de compartilharem e construírem, simbolicamente,
determinados significados em determinadas interações.

A importância

da mãe na construção da personalidade

Essa questão pode ser ilustrada pelos estudos de Goffman, tais como, por exemplo, a
sua publicação intitulada “Estigma - Notas Sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada”,
sobre o individuo estigmatizado. Ou seja, estudos desenvolvidos a partir de situações nas
quais o indivíduo possui alguma diferença que constitui uma dificuldade de ser aceito pela
sociedade:
Galinkin (2003) realizou uma pesquisa em uma comunidade de portadores de Hanseníase
e observou que o espaço físico foi transformado em território no qual foram realizados
projetos individuais e coletivos. Com isso, a autora discutiu o papel do estigma da doença
na definição do território e a estruturação dessa comunidade nas representações sobre si e
sobre a doença. Dentro das colônias, os pacientes constituíam sua própria família, perdendo
muitas das vezes o contato com a família de origem. Seus filhos, oriundos dos novos laços
sociais e afetivos ali estabelecidos, eram separados e enviados para Preventórios, sendo
privados do convívio normal com outras crianças, tornando-se segregados.
A identidade a partir de um território pode se dar, além do sentimento de pertença e de
vínculos afetivos, com base em princípios de ordem étnica. É interessante esse trabalho, pois
há uma relação entre identidade e territorialidade, o que se pode chamar de uma reciprocidade,
quando as características e peculiaridades de alguns de seus habitantes passam a identificar
as pessoas que ali vivem. O crescimento da população com Hanseníase na década de 1970
levou a população a propor um acordo de mediadores entre a população sadia e a população
de doentes. Só que os filhos sadios dos doentes não conseguiam emprego com a população
urbana devido a sua origem. As crianças não conseguiam estudar nas escolas das cidades
e somente os rapazes sadios, filhos de doentes, conseguiam emprego na construção civil,
mesmo porque não tinham contato direto com pessoas sadias. Era assim a relação entre as
pessoas da colônia e as pessoas da zona urbana, uma relação marcada pela separação física.
Os filhos dos doentes, mesmo quando moravam fora da área física da colônia, quando
revelavam sua origem, já eram discriminados e estigmatizados. Então, por esta razão,
ocultavam sua origem. O ponto interessante dessa pesquisa é que os pacientes aceitavam
a discriminação por partilharem da visão de que estavam saudáveis, pois, antes da doença,
foram socializados dentro dos mesmos valores e crenças sobre o seu mal, uma vez que não
tinham que se expor à rejeição através de um contato direto com a população da cidade.
Enfim, é importante dizer que o estigma social da doença se constituiu como um fator
estruturador na definição de um território, na forma particular de organização social e nas
representações sociais sobre si e sobre os outros habitantes da cidade. Pode se observar que
o estigma viabilizou a apropriação de práticas espaciais que ali se desenvolvia, identificando
o local e as pessoas que ali viviam. Por outro lado, as negociações entre os moradores da
colônia e os moradores da zona urbana se baseavam no medo que a doença trazia consigo e
na rejeição dos doentes e de suas famílias. Desta forma, se evitava o confronto.
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Visita ao Educandário Olegário Maciel, Varginha-MG Agosto de 2011, todos da foto foram criados
na instituição, três perderam totalmente os vínculos familiares e ainda moram no educandário.

Com relação, ainda, aos impactos da Hanseníase nos filhos dos ex-internos, no que diz
respeito à política de separação dos filhos e pais, é fundamental considerar a relação que a
mãe tem com o bebê, como essa relação está diretamente relacionada com o desenvolvimento
normal da criança, bem como os primeiros anos de vida das crianças. Tais considerações
podem mostrar a importância da presença da mãe na construção da subjetividade do bebê e
da criança.
Nascimento estudou autores como Spitz, Klein, Winnicott e Margareth Mahler, abordando
essas questões em problemas tais como a ausência de afetividade no bebê e os efeitos na
vida dos mesmos: a insônia, alterações no humor, alterações alimentares, etc. É fundamental
o vínculo inicial da mãe com o bebê para o desenvolvimento da criança. A privação dos
cuidados maternos pode desencadear vários fatores relacionados ao desenvolvimento dos
recém-nascidos. Por isso, a função da mãe, juntamente com outras condições favoráveis
do ambiente, proporciona um desenvolvimento saudável à criança, tanto no aspecto físico,
quanto no aspecto social. Nesse sentido, formas mais difíceis de viver a depressão na
primeira infância, resultantes dos primeiros passos para a separação entre a criança e a mãe,
na direção da construção da autonomia do Sujeito, podem ser provenientes de frustrações
precoces e graves, desencadeadas no meio familiar.
Filhos Separados | Caderno do Morhan
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Conhecendo
os filhos separados

Como as experiências infantis são as mais precoces experiências do sujeito, elas estão
diretamente ligadas à formação da personalidade. A criança que tenha estado em boas
relações com a mãe, ou seja, que não tenha tido uma história de negligência, maus tratos e
descuido, tende a não apresentar alterações significativas na elaboração inicial da depressão,
que resulta da separação inicial entre a criança e a mãe. Assim, a mãe e o primeiro ambiente
da criança tanto podem promover saúde, quanto também podem acarretar conflitos precoces.
Os estudos de Brum e Schermann confirmam o trabalho de Nascimento sobre a importância
do primeiro ano de vida e das experiências precoces infantis. As autoras mostram que René
Spitz, ao observar crianças em um orfanato e no momento em que elas eram alimentadas e
vestidas, mas não eram acalentadas, constatou que elas apresentavam uma síndrome que
ele denominou “hospitalismo”. Essas crianças não se desenvolviam, nem ganhavam peso e,
com o tempo, perdiam o interesse em se relacionar com outras, chegando, assim, ao óbito.

O MORHAN, através da sua
coordenação nacional e dos seus núcleos
espalhados pelo Brasil, coletou os dados
dos filhos e montou o dossiê “Órfãos de
Pais Vivos” que foi apresentado ao governo
Brasileiro, através de audiência acontecida
no Palácio do Planalto, no dia 19 de
Agosto de 2010. Esse evento contou com
a participação do Gabinete da Presidência,
Ministério de Direitos Humanos, Ministério
da Saúde, Ministério da Previdência Social Audiência com o Governo Federal, para discutir a
e Advocacia geral da União. A partir desta questão dos “Filhos Separados” Agosto de 2010.
data, dezenas de audiências e mobilizações
tomaram formato e aconteceram em várias Assembléias Legislativas Estaduais e Municipais.
Os filhos separados dos pais ex-pacientes de Hanseníase passaram por momentos de
muito sofrimento dentro das instituições nas quais foram internados. Nelas, eles foram
privados dos primeiros acalentos maternos, que são essenciais para a formação do sujeito.
Não tiveram a oportunidade, nem a escolha, de manterem seus laços sociais. Foram enviados
para instituições e separados de seus pais, sem chances nem mesmo de vê-los com o passar
do tempo. Em muitos deles, essa quebra de laços, associada à violência e abuso de poder
institucional, causou enormes traumas e danos até nos dias atuais.
A pesquisa da Puc Minas Órfãos Por Imposição do Estado concluída em 2012, tinha
como objetivo levantar dados relacionados a política de segregação que se estendia aos
filhos dos ex-pacientes portadores de hanseníase, analisando se a prática de isolamento
compulsório dos pais atingiu ou trouxe algum estigma aos seus filhos, sem que esses fossem
portadores da doença, procurando identificar de que forma o envio deles para preventórios,
creches, pupileiras e educandários contribuiu para a situação em que vivem nos dias atuais.
A hipótese levantada pela pesquisa pode ser confirmada pelos emocionantes depoimentos
dos entrevistados, os “Filhos Separados” possuem os mesmos danos psíquicos e sociais dos
ex-pacientes de hanseníase mesmo sem serem portadores da doença.

1-

Depressão e angústia

E- 9 “... Eu trato todo mundo bem, eu sempre estou sorrindo. É um jeito “d’eu” fugir. Uma
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coisa que eu tento tirar de mim, e não consigo... Quando eu vejo alguma coisa na televisão,
tudo que passa de triste eu choro. Eu penso no meu filho e choro. Às vezes não tá acontecendo
nada, mas eu choro. Vem aquela dor profunda. Parece que para mim tudo tá sendo uma perca.
Então, eu tenho isso na cabeça até hoje. Eu acho que eu preciso de muita ajuda. Eu desmaio,
eu dou confusão. Hoje eu posso contar, porque o que tava preso foi solto dentro de mim. O
médico falou que eu tenho problema emocional. Eu sou muito emocionada mesmo...”
E-13 “... Eu choro muito, sou muito deprimida, às vezes eu acho que a vida não vale à pena,
fico muito constrangida, começo a pensar no começo da vida, e tudo que já passou...”
E-14 “... A gente queria ter o carinho do pai e da mãe, e não podia. Hoje, quando eu lembro,
eu choro. Às vezes estou lavando roupa e choro. Às vezes estou perto dos meus filhos, eu
saio pra não chorar perto deles...”
E-17 “... Meus sentimentos, às vezes eu choro, porque eu me lembro da minha mãe, das
minhas tias, dos meus parentes...”
E-25 “... Eu expresso meus sentimentos calado. Quando eu tenho alguma coisa, eu vou
para o quarto chorar. Isso não resolve, porque ai eu converso com meus animais...”
2-

Revolta

E-13 “... Eu não gosto do Educandário, nunca mais voltei. Ao mesmo tempo, me dá revolta,
porque as pessoas que olhavam a gente eram muito ruins. Era igual escravidão, não podia
sair, a gente era prisioneiro, não sabia nada da vida...”
E-13 “... Quando vejo minhas cicatrizes eu revolto, choro até hoje. Eu ganhei um pontapé
porque urinava na cama...”
E- 6 “Com relação a essa história eu sinto muita revolta. Eu sinto muita revolta, porque
se eles não tiveram condições de criar, e levou para o educandário, porque tirar depois de
pequeno para sofrer nas mãos deles? Eu ficava sabendo de tudo mesmo fora, trabalhando.
Eu ficava sabendo das coisas todas. Foi uma revolta muito grande. O meu irmão, meus pais,
batiam muito na cabeça dele. Ele sofreu muito. Eu não tive muita convivência com eles,
porque eu saí do colégio interno para trabalhar em casa de família. Então, eu não tive muita
convivência com eles, não tinha jeito.”
E-26 “..É uma historia difícil, porque tem hora que a gente guarda revolta...”
3-

Raiva e Mágoa

E-14 “... Alegria... Eu sou alegre com os outros. Eu brinco, não passo tristeza “pros” outros.
Eu não passo essa mágoa que eu tenho “pros” outros....”
E-8 “... Meus sentimentos, eu expresso com um pouco de mágoa no coração, aquela mágoa
que passou comigo...”
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4-

Medo

E-16 “... A gente não tinha amigos, porque tinha medo, porque lá a gente passou por coisas
muito dolorosas...”
E-10 “... Tenho o trauma dos medos que passei no Educandário, como medo de altura...”
E-12 “... Se eu deixasse de fazer alguma coisa que eles queriam, minha mãe me dava umas
espetadas, falava que ia entregar pro guarda, e como eu já tinha esse trauma, porque os
policiais já tinham tomado conta da gente no Educandário, eu tinha medo de passar por tudo
aquilo de novo...”
E-14 “... Tenho medo de fazerem comigo igual fizeram na infância. Tenho medo das pessoas
saberem da doença, e fazerem alguma coisa...”
E 15 “... Eu estranhei bastante, eu chorava muito. Na época que eu vim pra cá, a minha
vizinha tinha as mãos deformadas, e eu assustava, tinha medo, chorava muito...”
5-

Negação da própria origem

E-11 “... Ninguém podia saber que a gente era da Colônia. Tinha que ir pro Rio de Janeiro,
pra São Paulo, pra arrumar emprego. Tive que sair pra enfrentar a vida...”
E-17 “... Quando eu saí de lá, eles não sabiam que eu morava lá. Se eu falasse, eles ficavam
morrendo de medo de pegar a hanseníase...”
E-3 “... a gente não teve o direito de ter a mãe do lado, e não teve o direito de poder ter
uma amizade dentro da escol. A gente não teve o direito nem de falar dentro da escola, onde
você morava. A gente tinha que manter o segredo, porque a gente não podia falar da onde a
gente era.
E-8 “... Eu tive duas namoradas, mas os pais delas proibiram de a gente se encontrar, pelo
fato de eu ser filho de leprosos...”
E-22 “... Eu freqüentei muitas festas, mas não podia falar que morava por aqui. Quando
perguntava onde a gente morava, daí eu... A pessoa já logo dava um jeito de te afastar.
Ninguém te dava papo mais. As pessoas não queriam conversar com você , porque você era
filho de doente. Depois, vem os filhos da gente. Meus filhos moravam aqui, e estudavam lá.
Mesmo assim, o povo chamava eles de colonheiro...”
6-

Tristeza

E-10 “... Só tenho muita tristeza de saber que não fui uma pessoa amada, porque aquele
amor de mãe eu não recebi...”
E-13 “... Tem dia que eu me sinto triste, porque eu me sinto muito só. Meus filhos trabalham,
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eu fico muito sozinha. Eu sinto um vazio, porque eu fico lembrando do meu passado...”
E-18 “... Quando eu me lembro do preventório, me bate uma tristeza disso mesmo passando
muito tempo, da minha irmã mais velha. Eles abusavam dela, apanhava demais...”
E-14 “... Não gosto de falar do passado. Toda vez que eu falo, eu choro. Sinto mais forte a
falta do pai...”
E-16 “... Mas às vezes eu deprimo. Choro pelos cantos, porque se eu não tivesse passado
por isso, talvez hoje eu seria até alguém mais importante...”
7-

Incapacidade para o trabalho

E-11 “... Sofri preconceito, porque a gente ia procurar lugar pra trabalhar, e ninguém aceitava,
porque se soubesse que era filho de doente, eles não empregavam de jeito nenhum...”
E-11 “... Ninguém podia saber que a gente era da Colônia. Tinha que ir pro Rio de Janeiro,
pra São Paulo, pra arrumar emprego. Tive que sair pra enfrentar a vida...”
E-1 “... até hoje a gente não arruma emprego. Tive que me tornar um empresário individual.
Você não arruma emprego por causa de ser filho de portador de hanseníase, ou ex-portador
de hanseníase...”
E-3 “... meu menino de 14 anos não consegue arrumar emprego, porque a gente mora
dentro do sanatório, e sair daqui para trabalhar na cidade é complicado. Então, eles acabam
sendo afetados...”
E-1 “... Alguns aqui acham que eu só bom, outros acham que eu sou ruim. Por enquanto,
eu não me considero uma pessoa realizada, pelo fato de não ter alcançado meu patamar
necessário, e ter meu próprio dinheiro. Hoje, eu sou empresário na forma da lei. Eu queria ter
meu próprio ganho. Trauma que eu tenho é da hanseníase. Eu tenho medo de tentar conseguir
um emprego, e a pessoa falar não...”
8-

E-1 “... Minha convivência com eles foi péssima, porque eu fui criado fora do convívio deles.
Meu pai não gostava de mim de jeito nenhum. E eu gostava tanto dele, que a ultima vez que
o vi foi quando ele morreu. Ele me pediu perdão lá em varginha, no hospital. Daí, eu falei que
eu não perdôo não. Quem perdoa é deus. Eu não tive convivência nenhuma com meus pais.
Minha avó fez um teste, de eu ir morar um ano com minha mãe, em uma cidade que se chama
Campo do Meio. Minha mãe pegava, janela, porta, para fazer covardia com eu, me bater. Até
veneno pra mim ela pôs, para me matar lá em boa esperança. Meu tio brigou com ela, porque
ela fez isso comigo. Meu tio ainda é vivo. Eu gosto muito dele. Ele é hanseniano. Ele mora em
boa esperança. Eu tenho vários tios hansenianos...”
E-3 “... Eu, com minha mãe, eu sou mais difícil. De uma certa maneira, essa falta de
convivência com minha mãe me deixou mais frio um pouco. Eu vejo meu irmão mais novo,
mamãe pra cá, mamãe pra lá. Mas, eu falo, nem fico abraçando, e nem beijando minha mãe.
Meus filhos tentam me agradar o máximo possível. Me abraçam, me beijam, querem andar
de mãos dadas. Eu fico com receio, mas eu acho que é por causa da convivência mesmo que
eu não tive essa liberdade com a minha mãe. Então, acaba ficando um pouco. Às vezes, eu
até vejo meu irmão. Bate até uma inveja de vontade de fazer, mas a coragem não deixa...”
E-6 “... E quando eu entrava de férias, eu queria ficar com eles, passar uns dias com eles.
Teve uma época que meu pai falou assim: você pode levantar às 4 horas para ajudar a gente
a carregar a lenha. Aí, eu falava assim: ó pai eu tô cansada de tanto trabalhar em casa de
família, mas mesmo assim ele puxou a minha coberta para eu ajudar. Daí eu falei, eu prefiro
pegar minhas coisas e ir embora.
E-8 “... Minha convivência com meus pais não foi boa. Eu me sentia discriminado por eles
próprios, por eu não ter mamado no peito da minha mãe. Eles eram muitos difíceis também.
Eu nem posso te garantir que eles me visitavam no preventório, eu não lembro. Nessa época,
eu não posso nem dizer se eu senti amor por meu pai, e por minha mãe. Quando minha mãe
veio a falecer, depois de adulto. Eu convivi pouco deles...”
9-

Dificuldades nas relações interpessoais

Rejeição familiar
E-13 “... Quando saí do preventório, não visitava outras pessoas, porque a gente não sabia
nem andar, não conhecia nada da vida. Não tinha amigos...”

E-10 “... Então ela maltratava muito, judiava, porque ela não tinha aquele amor, tanto que
ela me rejeitou até na hora da morte...”
E-12 “... Quando eu vim pra cá, a convivência foi um pouco difícil, porque eu tive que entrar
nas regras deles, que eu não estava acostumado...”
E-16 “... Não tenho arrependimento, porque agente sentiu carinho e amor quando veio pra
companhia deles. Eu penso que era difícil respeitar as normas que eles colocavam, quando a
gente veio conviver com eles...”
E-17 “... Eu e minha mãe, e meu pai, nós vivíamos bem. Depois que a minha mãe morreu foi
que não deu certo mais. Eu sou diferente do meu pai. Não fui criado com ele. Eu sou diferente
dele...”
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E-18 “... Eu não gosto de ter relação. As outras pessoas, eu gosto de ficar mais afastada,
porque você não conhece a pessoa direito. Então, é melhor você ficar um pouco afastada para
evitar muitos problemas...”
E-16 “... Eu tenho o sentimento de não ser uma pessoa normal de pensamento, de não
poder viver lá fora porque não estou preparado...”
E-15 “... Eu queria ter mais inteligência, mais capacidade. Acho que pelo modo de vida, pela
criação na creche, afetou muito sobre conhecer o mundo. A gente ficava isolado do mundo...”
E-3 “... a amizade nossa em Bambui era só com gente daqui. Grupo de trabalho tinha que
fazer um grupo, então já perguntava: você mora onde? No sanatório? Então, você faz com
quem tá lá a gente não tinha essa liberdade de marcar um trabalho de escola, estudava com
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A margem
dos marginalizados

a gente. Mas, era restrito. Não tinha aquela amizade. Era da gente da colônia. Suportava a
gente lá dentro. Deve que tinha uma obrigação, mas amizade mesmo não tinha...”
E-23 “... Então, é muito difícil a pessoa conviver lá, e viver em sociedade. Fora do
educandário, não tinha muitos amigos. Eu não gosto muito de sair, de divertir. Acho que pelo
fato de ter sido criado lá, não tinha divertimento, nem nada. Eu não gosto de divertimento,
não sou muito de baile. Gostava mais de ficar em casa. Não pratiquei esporte, não freqüentei
escola. Dependendo, eu não sou aquela pessoa de chegar, e enturmar. Eu não tenho facilidade
de conviver não. Eu acho que deve ser pelo fato de morar no educandário, porque lá a gente
não convivia com ninguém. Só com o povo de lá mesmo. Esso dificultou bastante...
10- Preconceito

E-18 “... Depois de grande, eles falavam: não convive com essa menina, que ela vai pegar
doença em vocês. Tudo eles tentavam me prejudicar. Até dentro da escola. Não tive muitos
namorados...”
E-19 “... Eu tive muitas namoradas, bastante mesmo. As que descobriram que eu morei
no patronato arrumavam um jeitinho, e saíam fora. As que não descobriram, ficamos muito
tempo...”
E-10 “... Até hoje sofro preconceito. O preconceito acabou um pouco, mas ainda tem
muito...”
E-11 “... Quando eu saí de lá, as pessoas faziam chacota, brincadeira com a gente, mas
tinha que encarar...”
E-26 “... eu me lembro de uma historia muito triste. Eu fui convidado para um casamento
de uma sobrinha, que era muito ligada a mim. Mas, eles separaram colchões para a gente
dormir, e isolado das outras pessoas. E eu, mais meus filhos, achávamos que a gente estava
sendo bem recebido, mas, na verdade, não estávamos. Aí, quando acabou o casamento,
eles colocaram a gente em uma mesa separado. Nós ficamos uns 15 metros de distancia
das outras mesas. Aí, lá no final da festa, eles foram servir a gente. Daí, eu chamei meu
irmão, e falei com ele que eu tava querendo ir embora, mas não falei o que era não. Aí, na
hora de ir embora, ele recolheu os colchonetes, cobertores, e passaram para gente. Tudo
que nós usamos eles mandaram levar. Aí, quando eu cheguei aqui na colônia, eu percebi
que era preconceito. Essa foi uma das maiores decepções que eu tive. Daí, três dias depois,
eu escrevi uma carta para ele, explicando o motivo de eu ter ido embora, e que aquilo era
preconceito. E ele escreveu outra carta, afirmando isso que realmente era preconceito, e que
nós éramos diferentes, nós éramos da colônia Santa Isabel...”
E-27 “... Sofri preconceito muito preconceito. Quando eu voltei a morar com meu pai, eu
tava com um furunco no cotovelo. Daí, minha tia, da parte do pai, falou assim: quem sabe ela
não voltou com a doença da mãe. Ali ela sempre tinha um pé atrás comigo...”
E-16 “... Quando eu saí, era difícil, porque as pessoas não davam muito crédito pra gente,
porque eles achavam que quem vinha de preventório, era problemático da cabeça...”
E-23 “... Eles chamavam a gente de doida. As pessoas de fora da colônia...”
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Após serem internados em instituições,
os filhos se tornaram duas vezes
estigmatizados, por serem filhos de
portadores da doença e carregar os
estigmas dos pais e por terem sido criados
nas instituições. Os filhos eram criados
para não terem contato com o mundo de
fora, quanto menor fosse esse contato,
mais fácil seria para aceitar a instituição, e a
disciplina que nela era imposta. Além disso,
o contato maior com os pais poderia deixálos mais amparados, o que poderia levá-los a Reunião dos Filhos Separados em Ubá -MG,
Abril de 2010.
se tornarem mais indisciplinados. Os filhos
hoje contam que os tomadores de conta eram muitos rígidos, e na maioria das vezes, eram
feitas muitas covardias, as quais eram submetidas.
Alguns danos, não encontrados necessariamente nos pais, estão presentes nos filhos,
segundo os seus relatos. São danos tais como a separação dos pais, abusos de poder dentro
da instituição, cicatrizes e marcas de abusos físicos, abuso sexual, seqüelas de remédios
tomados abusivamente, falta de amor, passagem por tratamentos psicológico-psiquiátricos
e necessidade dos mesmos, precária formação educacional, falta de reconhecimento de
direitos, brigas, dificuldades de auto-realização, e vivência traumática generalizada.
1-

Separação dos pais

E-9 “... Eu nunca cheguei a morar, conhecer minha mãe. Quando eu peguei na mão dela,
eu apanhei. Quando eles levavam os pais para ver a gente lá no preventório, eles faziam uma
fila. Mas, a gente só podia passar, e acenar. Não podia pegar na mão, nem nada. Não podia
ter contato. Aí, esse dia, eu tentei pegar na mão da minha mãe. E esse dia, eu apanhei muito
de palmatória. Eles tiraram sangue no meu nariz. Fiquei no quarto escuro de um dia para o
outro, sem receber nem água, nem comida. Aí, eles me falavam assim: ‘você não podia ter
feito isso. Não era para pegar naquelas mãos sujas imundas. Apanhei demais esse dia. Aí, eu
falei: ‘ vou apanhar satisfeita. Pode me bater. eu peguei na mão da minha mãe mesmo. Foi a
ultima vez que eu vi minha mãe. Nunca mais eu tive contato com ela. Quando eu voltei para
colônia, ela já tinha falecido, e eu já estava com filhos nos braços. Minha mãe não tinha as
mãos. Só até certa parte. Os pés também ela só tinha o toquinho. Aí, eu agarrei na mão dela
para ir embora com ela, para tomar benção dela. Daí, eles tomaram o doce que ela me deu,
Filhos Separados | Caderno do Morhan

25

roupa, tudo para eu ver. Lá, a gente não tinha o direito de obter as coisas que os pais doavam
para gente, não. Na mente deles, era que a doença ia contaminar eles também. Era nojento,
era porco para eles...”
E-26 “... A historia dos meus pais eu não sei contar, pois eu não convivi com eles. Quando
eu fiquei sabendo quem eles eram mesmo, meu pai já tinha falecido há 10 anos. Quando eu
estava no preventório, o domingo eles pegavam as crianças para ver os parentes. Aí, eu fui
chamado na cozinha sem saber o que era. Aí, apareceu uma senhora falando que gostaria de
me mostrar uma pessoa. Só que ela não falou quem era, e a pessoa não aproximou de mim.
Aí, passados os anos, a senhora me falou que ela era minha mãe. Aí, eu perguntei: ‘ por que
ela não se aproximou de mim? ’ Me disseram que era por causa da norma que a gente não
poderia ter contato. Ela ficou uns 30 metros de mim. Essa foi a única vez que eu vi ela. E
foram só uns 20 minutos...”
2-

Violência institucional

E-2 “... Eu trabalhava demais, e apanhava demais. A minha mãe ia passear lá, a mãe
conversava pouco, perguntava se a gente tava bem. A gente respondia que sim, mas não
podia contar mais coisas, porque eles ficavam em cima. Aí, um dia, eu pedi um senhor para
falar com minha mãe para buscar nós. Passou uns dias, ele falou assim: eu tive com sua mãe.
E a dona Ide ouviu, e meteu o cabo da vassoura na minha cabeça: Você já tá mandando recado
para sua mãe! Aí, ele me defendeu. Eu tomei um castigo. Apanhei demais, sofri demais,
apanhei demais com eles...”
E-25 “... Lá era berço, e eu urinava muito. Toda criança faz isso. Tinha dia que você chegava
lá, nego pegava sua mão, e batia até inchar batia, mas batia. Aí, nós saía correndo, derrubava
os colegas, coisa de menino. Tinha hora que você apanhava, e não tinha nem noção porque
você estava apanhando. Nêgo empurrava você pra lá, metia a cabeça nos trem afora...”
E-12 “... quando eu estava com 16 anos de idade, eu estava vindo do colégio, e fui
surpreendido por um camburão dentro do Educandário. Eles falavam que quem ia tomar conta
de nós seriam os policiais. O policial mandou eu tirar a roupa de escola, e ir trabalhar. Aí,
comecei a perceber que ia ter problemas com ele. Ele me bateu muito a partir dali. ”

E-16 “... sou uma pessoa muito esquecida. Em uns 15 dias eu esqueço o que eu passei
hoje. A única coisa que eu não esqueço, é a época do Educandário. Então não sei se é uma
seqüela...”

3-

E-11 “... Senti falta deles no Educandário, porque lá eles batiam muito na gente, apanhava
mais que cachorro...”

E-13 “... Eu tenho cicatrizes. Tenho esta cicatriz de um pontapé que levei com nove anos...”

E-16 “... Eu fui muito discriminado na instituição. Durante o dia, misturava os meninos com
idade diferente. E aí, que aconteciam as coisas. Era espancado, estuprado, como aconteceu
comigo...”
E-16 “... A gente tinha que descer no despejo de lavagem dos porcos, pra procurar uma
comida que desse pra aproveitar, comia sapo, rã, piriá...”
E-16 “... Eu urinava na cama, e eles colocavam agente pra desfilar com o lençol na cabeça,
e passavam pimenta na genitália...”
E-9 “... Hoje, eu sorrio, brinco, eu sou alegre. Mas, de vez em quando, me bate uma
tristeza, porque foi muita coisa. Eu me lembro que quando a gente ganhava as bonecas no
natal, tinha que escrever uma carta para os padrinhos. Eles escreviam, porque a gente não
sabia escrever. Então, eles escreviam. Aí, eu ganhei uma boneca pretinha. Aí, eu me lembro
que a diretora pegou a boneca, e cortou os dedos dela, e falou assim: ‘você não precisa de
ter sua mãe não. Aqui sua mãe tá aqui perto de você’! Como se diz: a boneca era doente,
igual minha mãe. E ela ainda falou mais: ‘ fica com ela, dorme com ela! Eu tenho isso na minha
mente até hoje. A boneca era minha mãe.
E-17 “... Na hora da janta, tratava a gente que nem porco. Dava aquela água para gente.
Comer, nem macarrão tinha...”
E 19 “... Eu lembro de época que o cara mijou em mim. Lá as camas eram todas juntas. A
pessoa saiu da cama dela, e eu não sei quem foi, e mijou na minha cama. E meu castigo foi
eu ficar ajoelhado em tampinha de garrafa. Eu tinha oito anos de idade. Eu lembro disso como
se fosse hoje...”
E-12 “... Sofri preconceito dentro do Educandário, e tive depois que eu saí de lá. Talvez, por
isso que eu parei de estudar...”
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Cicatrizes de abusos físicos e institucionais

E-13 Quando vejo minhas cicatrizes, eu revolto, choro até hoje. Eu ganhei um pontapé,
porque urinava na cama...”
E-19 “... Eu tenho marcas no meu corpo de queimaduras. Lá tinha um cinema que para
entrar tinha que fazer fila, e para sair tinha que pegar fila, e esse rapaz falava que era o
governador lá. Pegou uma tocha de fogo, enrolou no cabo de vassoura, colocou fogo, e daí
começou a derreter. Aí, ele esperou a gente sair do cinema, e começou rodar aquilo em nós.
E aquilo saía fogo para todo lugar, e eu era o primeiro da fila lá. Aí, caiu um pedaço em mim, e
eu levei as mãos nas costas, e minha mão ficou colada nas costas. Eu tava com sete para oito
anos. O corpo de bombeiros me levou para o hospital...Mas, eu não consegui voltar lá mais.
Só voltei para pegar minha declaração. Inclusive, quando eu passei em frente ao cinema, ali
eu já desabei, porque eu lembrei da situação que eu fui queimado. Eu via o redemoinho que
o Mozar fazia com a vassoura. Eu lembrei dos gritos que eu dava, pedindo alguém para me
socorrer...”
E-19 “... E tem uma coisa que eu carrego comigo até hoje. E minha esposa vive falando
comigo: ‘vai ao médico para você ver isto’. Eu carrego um trauma comigo. Eu já tinha dez para
onze anos. Foi a vez que minha mãe foi buscar a gente lá, na época que nós saímos. A gente
tava na parte da manhã. Eu fui fazer uso do banheiro lá. Aí, eu entrei no banheiro para fazer
necessidade, e não tinha papel. E naquela alegria que a gente tava vindo embora, eu pedi o
cuidador para ele me dar o papel. Aí, ele falou uma coisa para mim assim, que até hoje eu não
esqueço: ‘você é burro, só ta faltando você ir no mercado fazer compras e esquecer de levar
o dinheiro. Como você entra no banheiro e esquece o papel?’ Aí, tinha um vidro quebrado, e
tinha um caco de vidro em cima da janela. Eu peguei aquele vidro, e me limpei ali mesmo. Eu
passei aquilo na bunda, e saiu cortando. Sangue voou para todo quanto é lado, e eu de sunga.
Aí, eu chamei ele, porque eu tava me sangrando muito. E esse corte que eu tenho na minha
bunda agora, ele tá fechado, mas quando eu faço serviço pesado, ou sempre que eu fico
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muito agachado, o corte abre. Aí, quando abre, eu, Deus, e minha esposa, sabem o que eu
passo. Quando ele fecha, tá uma beleza. Mas, quando ele abre, fica na carne viva. Na época
de calor da aqueles, verme junta mesmo. Hoje eu tô bem. Se eu te mostrar, você vai ver o
sinal. Minha esposa pede para eu ir no médico, mas eu não tenho coragem de me mostrar
para ele. E como é uma parte oleosa do corpo, minha esposa acredita que não cicatriza
mesmo. Hoje eu tô com 38 anos, e eu carrego isso comigo há tempos, há 31 anos. Se fazer
esforço, o rasgado aparece. E se eu passo a mão, já dói. O suor da minha mão faz doer. Aí, à
noite, minha esposa já fala tá aberto. Eu passo vaselina para aliviar a dor...”
E-13 “... Eu sinto muita revolta, porque eu sofri muito como pessoa, como ser humano. Eu
fui muito espancada no Educandário. Eu tenho cicatrizes no corpo, deixou seqüelas...”
4-

Abuso sexual

né filha? Eu me lembro como se fosse hoje. Para mim era um carinho que eu recebia. Eu não
sabia o que era carinho. Lá era só pancada. Domingo, a gente ficava doido para chegar, para
comer uma carne moída que tinha, porque nós só comíamos sopa branca direto. Passamos
muita necessidade. Sofremos muito...”
E-22 “... Tem colegas homens e mulheres que sofreram violência sexual. Hoje em dia, eu
tenho facilidade de conviver com outras pessoas, mas naquele tempo era vergonhoso. Você
ficava muito tímido... O Que eu sofri mesmo não foi aqui na colônia. Foi fora, na escola, na
cidade...”
E-24 “... A parte do espancamento batia muito com vassoura, com o que tivesse batia.
Tinha uma parte também que é muito ruim. Teve uma menina lá que foi estuprada. Eu fui
assediada...”
5-

E-16 “... Os que tinham acima de 18 anos aproveitaram muito da gente, até estupro. Eles
eram encarregados, e faziam o que quisessem. Lá, era muito grande. Então, eles não tinham
controle de todos os lugares...”
E-19 “... A gente sabe de muitas coisas, muita gente que foi estuprada. Homens que não
conseguiram dar a volta por cima, e hoje são gays, porque foram abusados lá dentro. Eu vi
caso do cuidador andar com meninas de 13 e 14 anos, e a gente saber, e não poder falar
nada. Hoje, muitas se existir, tem problemas por causa disso. Umas, às vezes, nem casou.
Ficou com trauma de homem. Mas, muitos não conseguem dar a volta por cima. Muitas,
achavam que aquilo era um simples carinho, pois os pais não estavam ali naquele momento
para dar o carinho...”
E-16 “... A gente passava fome demais, apanhava. Fui levado à força pra ser violentado.
Na época de frio era esfregado com pedra de areia até arrancar sangue, tomava banho de
mangueira fria no pátio...”
E-19 “... Eu sou um cara que eu fui um pouco amado, mas não foi só eu que sofri. Muita
gente sofreu muitos relatos de abuso. Muitas vezes, eu entrava no quarto, e via sangue no
lençol, com 9 e 8 anos de idade. Mas a gente não podia falar por causa das represálias...”
E8- “... o governo daquela época fez uma coisa achando que tava certo. Talvez ele se
preocupou, que se deixasse os filhos com os pais, os filhos também poderiam pegar a doença.
Isso é meu modo de pensar. Mas, o estado também tinha que dar um tratamento melhor para
os filhos do doente, isso não aconteceu. Na minha adolescência, entre os 13 e 14 anos, eu
tive problemas dentro do colégio interno. Era problema triste. Eu não gosto nem de falar.
Infelizmente, eles abusavam da gente, e eu fui abusado. É difícil viu...”
E-9 “... Eles colocavam a gente pelado no pátio, cortavam cabelo, nas meninas sem roupa
perto dos homens. Tinha um tal de sapateiro também lá. Eu era tão carente. Nós todas
meninas, ele punha a gente no colo dele, e ali ele passava a mão. Para a gente aquilo era
carinho, pois a gente apanhava muito, então quando achava uma pessoa para apegar na
gente, aquilo ali parecia um carinho de pai para filha. Depois, que eu fiquei mais velha, é que
eu fui ver na televisão que homem que tenta passar a mão está abusando. Ele punha a mão na
minha vagina, punha a mão no ânus, punha a mão no peito. Ele falava assim: ‘você é do papai
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Uso obrigatório de remédios

E-17 “... Na hora do almoço, dava comprimido para a gente dormir. Não tinha guarda roupa,
não tinha cama, não tinha televisão, tinha nada...”
E-17 “... Eu acho que os remédios que eu tomava pra dormir me prejudicaram. Eu esqueço
as coisas, em leitura eu não só bom não...”
E-18 “... Os calmantes que tomávamos podem ter deixado algum trauma, pois, às vezes,
eu tento lembrar de alguma coisa, e não consigo...”
E-18 “... Deixava nós de castigo. Dava muito calmante para a gente dormir, punha a gente
para dormir no chão, junto com os meninos...”
E-19 “... Lá dentro, eles davam remédio de calmante para a gente. Mas, meu irmão era
muito esperto, e trocava os comprimidos. Ele pegava um dor-flex, uma dipirona, no lugar,
porque muita gente que nós conhecemos, que tomou esses comprimidos, que era para estar
igual eu, elas estão lelé...”
E-5 “... Eu não voltei a freqüentar a escola, porque na época que nos éramos crianças,
tomávamos muito antibiótico. Então, quando eu ia para escola, parece que apagava tudo. Daí,
eu não tava conseguindo. Então, eu parei de estudar. Tomávamos para não chorar. E criança
chora. Praticamente, nós fomos intoxicados com isso...”
E-6 “... Tenho um irmão que morreu. Tomava muito comprimido controlado, muito antibiótico,
porque lá no educandário, ninguém falava nada. A gente era criança. Muitas crianças morreram
lá, por causa dos remédios que tomavam...”
E-1 “... Eu era muito maltratado, eu apanhava, batia, me machucavam demais. Então, eu
passei, até tomava remédio, um tal de rivotril. Mas hoje, graças a deus, eu não tomo mais
não...”
6-

Falta de amor

E-10 “... Só tive convivência com minha mãe. Foi muito difícil, porque ela queria dar um
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amor que ela não tinha. Ela não sentia amor de filha por mim...”
E-13 “... Eu tenho arrependimento de não ter dado para minha mãe o valor que ela merecia,
porque na convivência com minha mãe, eu sabia que ela era minha mãe, mas não tinha um
amor de berço...”
E-10 “... Senti falta de amor, que eu não tive nem no Educandário, nem aqui. Lá no
Educandário, não tinha condição deles darem amor, porque eram poucos funcionários para
cuidar de muita criança. Então, a gente não tinha aquele amor, aquele aconchego familiar...”
E-10 “... A falta de amor que a gente teve me faz questionar por que a gente não pôde ficar
com os pais, só por causa de uma doença. Mas, eu uso isso pra ser melhor lá na frente...”
E-12 “... Eu poderia dizer que perdi 17 anos no Educandário. E isso me atrapalhou bastante,
porque é muito difícil você recuperar o amor de pai e de mãe...”
E-13 “... Eu não sei o que é amor de pai, amor de mãe. Quando eu vim pra a companhia da
minha mãe, eu já tinha treze anos...”
E-19 “... Eu perdi minha mãe com 23 anos. E com 25 eu conheci o trafico de drogas. E eu
comecei a usar maconha. Com 26, eu conheci a boca, e comecei a usar cocaína. Fiquei dos
26 aos 30 vendendo droga, e com 30 eu fui preso. Eu fiquei três anos e 50 dias. Eu me joguei
nas drogas por falta de carinho, por falta de amor. Aí, eu sai da cadeia em 2005 com outro
pensamento...”
E-1 “... Eu senti falta de carinho, eu não tive carinho, eu não tive afeto de um pai, de uma
mãe, principalmente da mãe. Eu não sem sei o que é um leite materno, eu nunca mamei na
minha mãe. Minha mãe ainda é viva. Ela mora em Santa Isabel, Betim. Eu não me arrependo,
porque eu não fiz nada contra meus pais. Eles que fizeram contra mim, entendeu? Eu vou
levando, fazer o que? A gente fica triste, mas fazer o que? Às vezes até entendo que não
estava no alcance dela. Ela até falou mesmo que na época, que hoje, ela se arrepende. Nem
falando direito ela não tá, mas quando ela estava falando, ela disse que se ela pudesse voltar
o tempo atrás, ela voltaria, porque ela não me deu o carinho que eu precisava...”
E-1 “... não fui criado com pai e mãe. Não sei o que é um carinho de mãe, nem de pai...”
E-3 “... Senti falta de carinho, mas como a gente era muito pequeno, porque com um ano
e sete meses você não tem muito que escolher, e nem muito o que sentir. Aí, você se habitua
a qualquer coisa. Então, eu acho que senti falta nos primeiros dia da minha mãe, mas não é
uma lembrança, que eu considero, que eu tenha sentido essa falta. Mas, falar a verdade, eu
senti falta. Eu chorei, eu esperniei, eu briguei. Isso ai não tem nem como, porque uma criança
de 1 ano e sete meses não tem noção do que tá acontecendo ao redor. Eu acredito que devem
ter mentido muito, prometido muita coisa. Meu irmão já deve ter sentido mais, porque ele já
tinha 7 anos. Acredito que ele sentiu mais, e tem mais rancor pela mãe ter largado a gente.
Agora, eu, não me lembro não...”
E-6 “... Eu senti muita falta mesmo, sabe. Era um abraço, um beijo, que eu nunca recebi.
Era difícil. Eu sentia falta deles. Não só eu, mas meus irmãos também sentiam falta de beijos,
de abraços, de um carinho, e nós nunca tivemos...”
7-
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Traumas
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E-8 “... Eu acredito que possuo traumas, porque depois da idade de 14 anos até os 19, em
colégio interno, isso deixa trauma...”
E-16 “... O trauma que eu tive me faz baquear muito fácil. Se eu paro pra pensar em tudo
que eu passei, dá vontade de sumir...”
E-14 “... Foi marcante, aquilo marcou na minha cabeça. Hoje, pode acontecer coisas na
minha vida, que não marca, mas o passado marcou...”
E-16 “... Quando acontece alguma coisa que me lembra o passado, eu fico muito
machucado...”.
E-16 “... Eu acho que superei um pouco, mas quando paro pra pensar, tenho que tomar
remédio de dor de cabeça, porque dói de pensar...”
E 17 “... Eu não gosto de falar do meu passado. Eu fico emocionado...”
E- 16 “... Meu corpo está bem, mas minha cabeça tinha que ser outra, porque quando eu
estou abalado afeta tudo...”
E-17 “... Porque eu tô com 46 anos, mas a idéia minha é de criança...”
E-2 “... Eu passei sofrimento demais. Meu trauma foi esse, eu tenho muita dificuldade de
falar em público”.
E-8 “... A minha dificuldade psicológica, no meu modo de pensar, é que eu gaguejo muito,
e repito muito as coisas. Se for para eu falar ao público, eu fico muito nervoso...”
E-2 “... Tem um lado na minha cabeça que eu guardo tudo, mas tem outro lado que parece
ser frouxo. Mas, eu não guardo nada. Parece um lado meio morto..”.
E-7 “... O trauma que eu tenho é o que eu passei lá. Exemplo: eu não ter convivido com
meus pais, de ter passado pela repressão, e por muito preconceito. A gente respeita a opinião
de cada um, e do que acha da pessoa...”
E-25 “... Hoje eu não nado mais. Eu tenho medo de entrar em piscina. Eu tenho duas
perfurações furadas. As conseqüências de lá. Pode olhar meus prontuários todinhos. Assim,
eu não tenho nada, graças a deus. Só dor de cabeça. Tem dia que me dá uma dor de cabeça,
que dá vontade de entrar debaixo da terra.
8-

Passagem por tratamentos psicológico-psiquiátricos e necessidade dos mesmos

E-10 “... Tomo remédio pra ansiedade, porque sou muito ansiosa...”
E-14 “... Tenho certeza que tenho trauma, se existir um tratamento, eu sou uma que precisa tratar...”
E-11 “... Uso remédio de pressão alta, Atenolol, Enalapril, Omeprazol para o estômago, e
um medicamento psiquiátrico que tomo de vez em quando, quando estou muito ansioso...”
E-11 “... Tenho um trauma, porque me mandaram pra Barbacena falando que eu era doido.
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Não penso nisso, mas quando perguntam eu lembro. Tem coisa que é segredo...”
E-11 “... Já passei por tratamento psicológico, e psiquiátrico, lá em Barbacena, tomando
remédio...”
E-12 “... Quando eu vejo um policial, eu fico com o pé atrás. Talvez, uma coisa que me
incomode psicologicamente hoje, seja esse trauma. Cheguei a ir numa psicóloga pra desabafar,
só uns três encontros...”
E 14 “... Não passei por tratamento psicológico, mas tinha vontade de passar...”

fluoxetina, e remédio para pressão. Eu fiquei com muito trauma de criança, porque o tempo
que eu fiquei lá, eu lidei com muita criança. Hoje em dia, eu não gosto de criança. Se deixar
comigo, eu cuido. Mas, eu mesmo não gosto de criança. Mexe muito com a minha cabeça, eu
tinha que tomar conta de 10 crianças, 20 crianças, e ainda tomar conta do berçário dos recém
nascidos, entendeu? Aquilo ficou muito na minha mente. Depois, quando a gente vai criar os
filhos da gente, você não quer mais...”
9-

Falta de formação escolar

E-14 “... Às vezes alguém não aceita meu café, e eu vejo que é por causa disso. Mas, eu
penso, se eu não contar, pra onde vão me levar se eu passar mal? Se existir um tratamento
pra acabar com esse medo, eu queria ter...”
E-17 “... Eu nem sempre penso em nada. Eu nunca fiz tratamento com psicólogo. Eu tenho
vontade de fazer, para saber o que tá acontecendo com minha cabeça. Eu já bati a cabeça
duas vezes...”

E-19 “... E eu só fui para cadeia por falta de informação. Com nove anos, eu não sabia
escrever meu nome ainda, porque lá na colônia eles não pegavam no pé da gente, eu sempre
olho o caderno deles toda a semana...”

E-19 “... Hoje, eu consigo falar, porque eu passei por psicólogo. Só minha esposa, e meus
dois irmãos, sabem dessa historia, porque eu não consigo...”

E-10 “... Então foi muito traumatizante. Tanto que eu não estudei. Minha mãe não deixou
estudar. Disse que se eu fosse estudar, seria para escrever carta para namorado. Então, fui
estudar só agora...”

E-1 “... Eu tenho facilidade de conviver com outras pessoas. Eu sou um cara passivo. Eu
só tenho um negócio. Eu tô me corrigindo demais. Mas, eu já fui um cara mais estourado.
Se fosse há uns dez anos atrás, você não poderia fazer está entrevista comigo aqui não. A
psicóloga que hoje é diretor, eu pedi a ela que fizesse uma psicologia comigo, e ela começou
a fazer umas perguntas idiotas, meio indecentes, sobre a minha pessoa. Daí, eu falei para
ela: vamos parar com isso, porque ao invés de melhorar, tá é piorando, eu mesmo dou alta
a mim (risos). Aí, eu sai fora. Mas, hoje, se fosse para eu fazer, eu falava tranqüilo. Eu sofri
demais. Eu sou muito odiado aqui dentro, não vou mentir para você não, porque eu não gosto
de coisa errada...”
E-9 “... Eu não gosto do meu corpo. Não sei por quê. Mas, tem horas que eu gosto. Tem
umas pessoas que são honestas, têm outras que não são. Eu sou uma pessoa realizada, devido
ao meu trabalho, e a família que eu arrumei. Eu tenho trauma na hora da relação sexual...
(pausa)... (choro)... Eu lembro do passado, e pedi a meu marido para não ficar comigo não. Aí,
eu fui explicando para ele. Hoje, eu não tenho nada a reclamar dele. Mas, eu tenho medo. Ele
me pergunta porque que eu sou assim, que parece que eu tenho medo dele. Minha dificuldade
psicológica é esse problema do estupro. Já passei por tratamento psicológico. Eu estava com
39 anos na época, e nunca mais eu voltei, porque a mulher que eu consultei com ela, na hora
eu chorei muito, passei mal, e eu escutei ela falando com a outra que era Piti meu. Aí, eu não
voltei mais...”
E-21 “... É muito triste saber que houve a separação, e hoje tento não trazer isso para
minha vida pessoal. Às vezes, eu tenho os meus dias de depressão, que eu choro muito. Já
fiz tratamento psicológico e psiquiátrico, mas eu penso que o ser humano tem sua própria
opinião, não precisa de ninguém julgar. A solidão às vezes incomoda muito, mas dá para
levar...”

E-12 “... Sofri preconceito dentro do Educandário, e tive depois que eu saí de lá. Talvez, por
isso, que eu parei de estudar...”
E-14 “... Quantas vezes eu fui humilhada, porque eu não tive um estudo. Então, eu sinto de
não ter uma formatura. É muito triste não saber ler, e nem escrever. Sobre mim, eu sinto de
não ter tido um estudo bom, de não saber dar uma palavra...”
E-4 “... Quando penso nessa história, eu sinto muita tristeza. A gente quando é criança, não
sonha nada, porque não sabe (pausa... seguida de choro...). E depois que a gente cresce em
um ambiente judiada, aí vem na cabeça da gente, e a gente pensa: nossa, se isso não tivesse
acontecido, eu poderia ter sido outra pessoa, poderia ter estudado, poderia ser qualquer
outra pessoa melhor na vida...”
E-8 “... Hoje, a vida para mim é triste, pois a coisa que não sai da minha memória, e para
o resto da minha vida até hoje: eu ainda sou discriminado por eu ter passado por esses
problemas. Talvez, eu me sinta culpado pelo que eu já passei, por ter levado essa vida que
tava levando. Talvez, se eu não tivesse vivido nesses lugares, se eu tivesse tido uma educação,
eu seria melhor...”
E-2 “... Às vezes eu sinto que, por não ter um bom estudo, as pessoas podem rir, debochar,
e eu me sinto triste. E se rir de mim, eu já chego e brigando...”
E-25 “... Lá no preventório, eu não me lembro. Eu tinha muita dificuldade, devido eu não
parava no lugar. Toda hora tinha que sair super agitado. Minha cabeça doía muito, e eu tomei
pau cinco vezes na primeira na primeira série...”
10- Direitos não reconhecidos

E-22 “... Hoje, eu me sinto feliz... Eu tenho muita dificuldade para falar, e isso me incomoda...”
E-24 “... Acho que tenho trauma de estado de espírito. Eu tenho dificuldade psicológica.
Muita coisa me incomoda. Eu tenho dificuldade de me enturmar, até mesmo pela colônia. Eu
preciso de psicólogo, mas nunca fui não. Eu já fui no neurologista. Eu faço uso de Rivotril ,
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E-14 “... Quando o pai é doente, tem a hanseníase, eles arrancam a casa dele, e jogam o
filho num preventório, tirando o direito do filho. Igual aqui, eu não posso falar que tenho essa
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casa, porque ela é do Estado, não é minha...”
E-20 “... Acho guerreiras as pessoas que lutam pelos seus direitos, porque eu não consigo
lutar. Fico mais no meu canto, porque a gente fica com medo de receber um não...”
E-3 “... Ter direitos para mim é uma coisa que todo mundo deveria ter. É o direito de
liberdade, é o direito de ir e vir, direito de falar direito, de ter as coisas. Por exemplo, a gente
não teve o direito de ter a mãe do lado, e não teve o direito de poder ter uma amizade dentro
da escola. A gente não teve o direito nem de falar dentro da escola onde você morava. A
gente tinha que manter o segredo, porque a gente não podia falar de onde a gente era. Eu
acho assim: direito é uma coisa que todo mundo gostaria de ter. Eu acho que as pessoas que
lutam pelos seus direitos têm um ideal grande. Acaba afetando as outras pessoas também,
porque ela corre atrás de um direito que é dela, e acaba beneficiando outras pessoas também.
Eu faço parte do Morhan. Corro atrás de um direito da minha mãe, no caso que é um direito
que ela tem da constituição de ser assistida pelos médicos. Eu corro atrás de um direito que
é dela, e acabo conseguindo beneficiar outras pessoas também...”
E-7 “... Hoje, eu sinto que falta o governo reparar o que nos passamos lá no educandário...”
E-3 “... Uma atitude minha é correr atrás das coisas que a gente acha que é certo. Gosto
muito de correr atrás das coisas que eu vejo que tá errada aqui dentro. Eu participo de muita
reunião justamente para isso, para poder cobrar. Eu tenho atitude de ajudar a comunidade.
Mesmo que a gente não seja reconhecido, as pessoas muitas vezes acham que a gente só
tá querendo aparecer. Eu, mesmo assim, acabo ajudando a mim, e a todos da comunidade, a
conseguir aquilo que tá faltando para nós, e não deixar faltar. Eu não gosto de ficar de braço
cruzado. Eu já fiz várias denuncias do que eu acho que está errado. Minha mãe fala que as
vezes eu falo até demais. Você briga demais, você fala demais, fica mais quieto, se não você
vai ganhar inimizade. Mas, eu não agüento ver coisas erradas, e ficar quieto...”
E-5 “... Direito para mim é essa coisa que nós estamos brigando lá no Morhan. Direito
de ser reconhecido pelo preconceito que a gente passou, a desmoralização de ter saído da
colônia santa fé de uma hora para outra, porque não podia estar junto com os pais. Lutar por
esses direitos, pois a gente precisa muito mesmo. Eu acho que as pessoas que lutam pelos
seus direitos são muito fortes, porque quanto mais elas ficarem fortes, mais elas conhecem
o direito que tem...”
E-24 “... Direito pra mim, é ter o direito da gente. As pessoas têm que correr atrás do
que é delas. Eu não conheço nenhum movimento social, só conhecia muito a APAE. A saúde
no Brasil, em partes, tá muito ruim. É muito difícil para pessoas fazer um exame médico.
O governo daquela época, eu daria nota zero, porque na época que a gente foi para o
educandário, já não existia muito essa lei compulsória. Fomos levados para lá por ignorância
do povo, que considerava hanseníase uma doença que pega. Eu mesmo perdi a minha mãe
por ignorância, que se a gente tivesse com ela, talvez ela tivesse vivido mais. Ela morreu com
36 anos, muito nova...”
11-

Brigas

E-1 “... Eu não vou mentir não. Esses dias eu bati em um cara. Ele me chamou de doente,

34

Caderno do Morhan | Filhos Separados

saindo lá de dentro da prefeitura da cidade. Aí, eu falei: ‘eu vou te bate’. Chegou aqui em
baixo ele mexeu comigo novamente. ‘Dentro da prefeitura eu não te pego não, mas aqui eu
te bato. Pode chamar seu pai, sua mãe, polícia, o capeta que for’. E eu desci o cacete. Peguei
esse sapato, e fui na bunda dele, e meti a mão na barriga dele. Ele é barrigudo (risos). Depois
que bati nele, eu até chorei de remorso. Eu me arrependi. Quando eu vi, eu já tinha feito. Não
foi viável fazer isso, entendeu? Nem argumento não tem para falar com ele...”
E-2 “... Às vezes, eu sinto que por não ter um bom estudo, as pessoas podem rir, debochar,
e eu me sinto triste. E se rir de mim, eu já chego e brigando...”
E-5 “... Antigamente, quando as pessoas falavam qualquer coisa, eu pegava no tapa. Hoje,
eu procuro sair de perto. Eu era baixinho e brigão. Era muito preconceito. Tinha hora que a
gente esquentava muito. Eles chamavam a gente de leproso, a gente jogava bola, ia fazer
equipe, e eles falavam: ‘esse leproso tem que ficar do outro canto, ele não pode entrar no
campo não’...”
12-

Dificuldades de auto-realização

E-13 “... Não tenho sonhos. O que eu tenho já está bom demais, eu acostumei com aqui,
gosto demais daqui, é sossegado, tranqüilo...”
E-14 “... Não tenho sonho mais, porque eu perdi a esperança. Eu tinha esperança de ter
uma casinha pra deixar pros meus filhos, mas com setecentos reais, não dá pra nada...”
E-11 “... Não sou totalmente realizado. Ainda falta alguma coisa. Dinheiro não é tudo na
vida, mas a gente precisa de dinheiro pra viver, pra comprar remédio, uma roupa. Se arrumar
uma companheira melhora também...”
E-12 “... Não me considero realizado, porque não existe alguém realizado. Se alguém é
realizado, é no mínimo egoísta...”
E-16 “... Não me considero uma pessoa realizada, porque eu não sou completo. Aqui não
é um lugar que eu tenho condições de dar um futuro melhor pros meus filhos, e não tenho
estrutura pra sair fora do meu mundo...”
E-16 “... Minha auto-estima às vezes fica um pouco balançada, mas nem por isso eu deixo
de viver, porque eu tenho que erguer a cabeça...”
E-6 “... hoje eles não me tratam muito bem. Eu só convivo por causa da minha mãe. Tudo
que eu falo com ela, eu tô errada. Minha auto-estima hoje é um baixo astral, pelo fato de eu
não ter a convivência boa com minha mãe. Ela realmente não tinha condições pra mim. Eu
sinto que eu não tô querendo nem viver...”
E-3 “... Eu ainda não sou uma pessoa realizada. Eu quero realizar muita coisa para meus
filhos, quero dar para eles o que eu não tive. Eles, hoje, não têm o amor de mãe, mas tem o
amor de pai. Eu não tive nem de mãe nem de pai”.
E-8 “... Minha auto-estima hoje (pausa). Eu não me considero uma pessoa feliz não,
pelo meu passado, por tudo que eu passei. Hoje, eu peço a Deus para eu esquecer essas
coisas, mas mesmo assim fica gravado, pois o passado não perdoa, e a sociedade, ela é
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podre, ela discrimina o ser humano. Às vezes, ela não sabe o que você passou, e fala que é
‘semvergonhice’, mas é triste, sabe...”
E-24 “... As pessoas me acham bonita. Não me considero uma pessoa realizada, pelo fato
de não fazer nada que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de ter feito muita coisa, como por
exemplo, dar um conforto melhor para os meus filhos...”

A violação
dos direitos de uma geração
Na grande maioria dos 27 relatos podemos identificar a presença de maus tratos realizados
nas instituições responsáveis por educar tais crianças. Fica claro e evidente que muitas, se
não todas as instituições responsáveis pelo cuidado dessas crianças, bebês e adolescentes,
praticavam as mais diversas atrocidades contra seres humanos, um verdadeiro holocausto
silencioso praticado pelo Estado brasileiro.

Encontro com a Presidenta Dilma em BetimMG Maio de 2012, dona Conceição mãe
que procura filho desaparecido e Luisa filha
separada, relataram a Presidenta a situação
ocorrida na época do isolamento compulsório.

Encontro com os ex-presidente Lula, em São
Paulo-SP Agosto de 2012, na oportunidade
Lula, mais uma vez se colocou a disposição
do movimento no combate a doença e
reconhecimento na luta dos filhos.

Essas crianças tiveram uma infância marcada pelo abandono, maus tratos, abusos sexuais,
espancamentos, uso indiscriminado de sedativos e de calmantes. Esses acontecimentos,
ocorridos na infância, influenciam diretamente esse grupo de indivíduos, vítimas do holocausto
instituído no País ao longo de décadas, por força do estigma de uma doença que baniu da
sociedade milhares de pessoas que foram atingidas pela Hanseníase. A atitude que segregava
as mães dos filhos deixou seqüelas mais profundas nas famílias do que a dor da própria
doença.
Foi comum nos relatos, cenas de humilhações e abuso de poder. Tanto por parte dos
funcionários, quanto por parte dos internos mais velhos. A mão-de-obra infantil era trocada
por comida. Para comer carne, por exemplo, as crianças precisavam trabalhar duro na roça. E
quem não conseguia trabalhar, não comia, além de ter que observar outros comerem. Abusos
sexuais eram freqüentes e, segundo relatos dos filhos, eles não podiam se manifestar, pois,
além de abusados, eram também espancados. Pelos relatos, foi uma prática muito comum,
pois, os que não relataram terem sofrido abusos sexuais, disseram que eram conhecedores
de colegas que passaram por tais abusos, e que muitos, até o dia de hoje, não conseguiram
superar esse trauma.
Muitos dos filhos fazem uso de remédio controlado. Nas instituições de internação, era
comum que as crianças fossem obrigadas a ingerir indiscriminadamente medicamentos, com
o objetivo de levá-las a passar muitas horas do dia dormindo. O uso indiscriminado dessas
drogas causou dependência e afeta a saúde desse público que, ainda hoje, necessita fazer
uso de medicamentos, por terem sido “acostumados” com tais drogas.

Entrega do relatório do grupo de trabalho
interno da Secretaria Especial de Direitos
Humanos, Outubro de 2012.

Visita do Ministro chefe do gabinete da
presidência da república, Gilberto de Carvalho
à Colônia Santa Izabel, Setembro de 2012, no
encontro o Ministro relatou a importância que foi
a reparação dos ex-portadores de hanseníase e
declarou o apoio a luta dos filhos.

Fica evidente, também, nesse estudo, que os filhos separados não tiveram oportunidade
de manter laços e vínculos sociais, não tinham momentos de lazer, não puderam estudar
e tiveram que ocultar sua origem e renegar seus ascendentes. Muitos que tentaram uma
reaproximação com os pais não foram bem aceitos, pois eram vistos como estranhos. Então,
a partir daí, se sentiram sozinhos no mundo e sem oportunidade de ser alguém na vida.
Nos relatos aqui apresentados, podemos perceber como a falta dos primeiros laços
maternos se tornou relevante para esses filhos em sua auto-análise da vida atual. Essa
afirmação vem de encontro com a literatura pesquisada, que mostra como é fundamental os
primeiros laços maternos na construção da personalidade do indivíduo.
Somada a essa situação, a falta de amor da família é relatada de forma repetida por
diferentes entrevistados. Podemos afirmar que essa rejeição familiar, incentivada pela falta
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de política de reintegração das crianças para com as famílias por parte do Estado, é causadora
de transtornos para os filhos separados dos seus pais, até os dias de hoje. Essa falta de uma
referência familiar leva esses filhos, segundo eles mesmos, a se esconder atrás do choro como
forma de expressão de suas angústias, além de fazer com que eles reajam de forma violenta
em algumas vezes, através de brigas provocadas por causa da discriminação e preconceito.
Por tudo isso, traumas ocorridos na infância ficaram muito evidentes, essas questões são de
fundamental importância para a formação do sujeito e influenciam atualmente esses filhos.
Muitos filhos relatam que, ao sair da instituição, passaram por tratamentos com
psicólogos e psiquiatras. Outros afirmam querer fazer tratamento psicológico para superar
os traumas da infância. Muitos dos entrevistados têm o desejo de fazer um acompanhamento
psicoterapêutico, a fim de elaborarem esses acontecimentos do passado, mas que os
influenciam diretamente em seu cotidiano. Ainda hoje, os mesmos não superaram os fatos
ocorridos há mais de 30 anos, e nem conseguem se expressar de forma natural sobre o
passado. Muitos se emocionam e se mostram muito revoltados com os abusos sofridos nas
instituições.
A maioria dos filhos tem baixo índice de escolaridade. 74,7% dos entrevistados declaram
ter ensino fundamental incompleto, 14,8% segundo grau completo, 7,4 % serem analfabetos, e
3,7% ter formação técnica. Os entrevistados relataram o quanto a instituição foi responsável,
e decisiva, para impedir que os mesmos estudassem. A instituição não dispunha de uma
educação interna que permitisse que os internos completassem seus estudos. Para isso, era
necessário que as crianças freqüentassem as escolas próximas as instituições.
No entanto, os filhos afirmam que a sociedade foi abusivamente preconceituosa e
constrangedora com eles nas escolas públicas, fato que fez com que a grande maioria parasse
de freqüentar a escola, sendo impedidos de completar sua formação acadêmica. Afirmam,
então, que a baixa escolaridade é o fator responsável pela condição de vida pouco favorável
dos mesmos. Nesse sentido, uma grande parte dos entrevistados afirma não ter conseguido
sua auto-realização na vida, devido às dificuldades do passado que, segundo eles, atingem e
influenciam diretamente suas vidas.

pois, ao saírem da instituição, enfrentaram a sociedade, que mais uma vez foi esmagadora
nos seus direitos de cidadão.
Podemos perceber, então, que os filhos separados apresentam os mesmos danos
psicossociais dos ex-portadores de hanseníase quando estão na sociedade em geral. Os
próprios filhos não têm essa percepção. Em seu discurso, confirmam que são portadores de
hanseníase para a sociedade, mesmo sem nunca contraírem a doença. Esses filhos, além de
sofrerem o preconceito na sociedade em geral, ainda são discriminados dentro da própria
Colônia. Há uma linguagem popular dentro dessas instituições que se refere a eles como
pessoas que não tem uma boa saúde mental.
É, portanto, possível afirmar que a prática de isolamento compulsório trouxe danos
psicossociais e estigma, a esses filhos, semelhantes aos danos psicossociais dos ex-pacientes
de hanseníase, sem que os filhos separados fossem portadores da doença..
. As violências psíquicas e físicas da instituição, ainda hoje, podem ser percebidas nos
filhos, através de cicatrizes que os mesmos possuem em seu corpo e em sua subjetividade, e
que podem ser identificadas através de seus relatos.
O Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas por Hanseníase – MORHANtem promovido o debate para a efetivação do reconhecimento de erro por parte do Estado
brasileiro na execução dessa política. Muitos filhos dizem que o MORHAN é como um órgão
que veio para acender neles a chama da vida, pois já tinham dado como perdidos, tanto os
direitos, quanto a vontade de viver.
O MORHAN está na luta pela reparação dos filhos Separados, tal como foi feito com
os ex-pacientes de hanseníase internados compulsoriamente. Nesse sentido a Secretária
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, finalizou em Setembro de 2012
um relatório sobre os “Filhos dos ex-portadores de hanseníase”. Tal estudo foi feito por um
Grupo de trabalho da Secretaria de Direitos Humanos com representação do Morhan. O
relatório recomenda que seja criado uma comissão Interministerial a fim de se apontar os
meios necessários para reparar os erros cometidos.

Um aspecto muito importante de se observar é o preconceito, pois o receio de enfrentar
o mundo e ser identificado como leproso, filho de doente, filho de “dedim”, morfético, entre
outras denominações dadas aos filhos de ex-pacientes de hanseníase, fizeram com que
muitos deles não saíssem do entorno da colônia, ou até mesmo permanecessem por lá.
O Estado Brasileiro tem uma dívida social com os “Filhos Separados”. A falta de uma política
de reinserção familiar após o fechamento das instituições para eles criadas, fez com que essas
crianças não estivessem preparadas para viver em igualdade de direitos e oportunidades na
sociedade em geral. A Lei Nº 12.318, de 26 de Agosto de 2010, que dispõe sobre a alienação
parental, proíbe qualquer pessoa que participe ativamente da vida da criança de induzí-la,
ou influenciá-la negativamente, contra um dos genitores. Isso abrange pai, mãe, avós ou
pessoas que tenham a criança ou adolescente, sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. A
história dos Filhos Separados leva a uma conclusão de que o Estado brasileiro executou o que
hoje conhecemos como alienação parental de forma irrestrita e coletiva, contra os familiares
dos filhos que estavam em sua custódia nas creches, Preventórios e educandários. Análises
mais detalhadas podem, nesse sentido, contabilizar uma infinidade de direitos individuais e
coletivos violados.
As marcas do passado estão hoje presentes na alma desses filhos. A subjetividade foi
deteriorada e a violência psicológica sofrida, desde a infância, se perpetuou até os dias atuais,
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Work shop sobre a preservação da história da hanseníase no mundo, a questão
dos filhos foi uma das pautas de discutidas. Outubro de 2012 Tokio - Japão.
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