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INTRODUÇÃO 

Com o tema a história do Hospital Colônia Santo Ângelo e o estigma de pacientes 

diagnosticados com Hanseníase serão apresentados dois projetos de iniciação científica a 

serem realizados em 2015/2016. A diferença entre os projetos está, basicamente, no 

procedimento metodológico, pois este tem como aporte a pesquisa documental e o 

intitulado Hospital Santo Ângelo: história e lembranças tem como aporte a pesquisa de 

campo com ex-pacientes. As duas pesquisas foram desenvolvidas concomitantemente e 

equipe de pesquisadores trabalhou conjuntamente.  

Inicialmente, o foco da pesquisa era recuperar a história da escola que funcionava 

no Hospital Colônia. Sabia-se, por histórias contadas por pessoas próximas, que havia uma 

escola, que ex-pacientes foram alunos da escola e estão morando nas casas da colônia ou 

nos bairros próximos. Dando prosseguimento à delimitação do projeto de iniciação científica 

foram feitas visitas, por parte de integrantes do grupo de pesquisa, a moradores conhecidos 

com o intuito de localização dos atuais responsáveis por arquivos e documentos do antigo 

Hospital Santo Ângelo. Também foi feito contato com a direção do Centro Especializado 

em Reabilitação Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti que corroborou a seguinte informação: não 

há nenhum arquivo histórico do hospital, muito menos da escola que ali funcionava. Apenas 

estão guardados prontuários de atendimento de alguns pacientes sob responsabilidade da 

direção do hospital. Ainda foi preciso refinar e aprofundar a pesquisa, mas o panorama 

sempre esteve claro: ausência de arquivo da história do hospital, assim como produção 

acadêmico-científica, em primeira análise, fragmentada. 

OBJETIVOS 

O objetivo geral foi resgatar a história da escola do Hospital Santo Ângelo, por meio de 

documentos. Os objetivos específicos foram: compreender a condição de estigmatizados 

dos pacientes e compreender aspectos da história da escola que funcionava no local; 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Este projeto de pesquisa caracterizou-se por uma abordagem qualitativa que 

segundo Alves-Mazzoti e Gewandszandjer (1998) envolveu uma ação processual e 

disciplinada de construção do conhecimento científico, assumindo um caráter social 

resultante de um processo coletivo. A pesquisa qualitativa caracteriza-se “por sua 

diversidade e flexibilidade, não permitindo regras precisas, aplicáveis a uma ampla gama 

de casos”.   
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... a principal característica das pesquisas qualitativas é o fato de que estas seguem 
a tradição “compreensiva” ou interpretativa. Isto significa que, essas pesquisas 
partem do pressuposto de que as pessoas agem em função de suas crenças, 
percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem sempre um 
sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser 
desvelado. (p.131). 

Este projeto não se caracterizou como pesquisa de campo envolvendo contato com 

outros seres humanos, assim se caracterizou como uma pesquisa teórica. Envolve amplo 

levantamento bibliográfico sobre o tema e uma sistematização de trabalho com os dados.  

Objeto de estudo: A história da escola do Hospital Santo Ângelo revelada por documentos 

Procedimentos e Instrumentos de coleta dos dados 

Assim, utilizamos a análise documental como instrumento de coleta de dados. Para 

Mazzoti e Gewandszandjer (1998) “análise de documentos pode ser realizada em qualquer 

registro escrito que possa ser utilizado como fonte de informações”. (p. 148). Destaca-se 

que não será combinada com nenhuma outra técnica de coleta de dados. 

Os documentos que serviram como fonte de informação são teses, dissertações, 

artigos e outros disponíveis em portais de produções acadêmicos-científicas.  

RESULTADOS - ANÁLISE DOS DADOS 

Para Alves-Mazzoti e Gewandszandjer (1998) a flexibilidade e diversidade da 

pesquisa qualitativa envolve a delimitação de um referencial teórico sem a preocupação de 

discutir o fenômeno por meio de relações dualísticas ou holísticas.  É necessária uma 

atitude investigativa de desvelamento dos dados, o que requer o estabelecimento de eixos 

de análise que orientem a interlocução entre o referencial teórico e as informações obtidas 

ao longo da pesquisa.  A análise está dividia em dois eixos: Condição de estigmatizantes 

dos pacientes, Compreender aspectos da história da escola que funcionava no local e 

Arquivos e acervo para MORHAN do Hospital Santo Ângelo. 

Eixo de análise 1 - Condição de estigmatizados dos pacientes 

Durante muito tempo a hanseníase foi uma doença estigmatizada ligada a uma série 

de estereótipos, difundidos principalmente pela falta de informação sobre a doença, bem 

como seu histórico social e religioso, associando o mal de Hansen à lepra como mostram 

algumas passagens bíblicas. Para falar sobre estigma e diferença significativa é preciso em 

primeira instância pensar que, uma diferença só é estabelecida frente a um padrão 

considerado como “igual” e, portanto, “normal”. Sabe-se que a sociedade sempre teve certa 

relutância em conviver com o diferente. Isso porque a diferença é enxergada como 
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anormalidade. Nesse sentido, qualquer que esteja fora desse padrão de normalidade, 

torna-se desviante, sendo até mesmo “aceitável” sua exclusão. 

A convivência com o “outro”, o “diferente” levou a sociedade a estabelecer critérios 
para classificar e apontar aquele que se encontrava “fora do lugar”, ou seja, fora dos 
padrões estabelecidos. Assim, o pobre, o louco, o doente, o leproso foram 
categorias usadas para justificar a exclusão e a segregação. (POSTIGO, 2008, 
p.33) 

Segundo Goffman (1988) existe um contraponto entre a identidade social real e a 

identidade social virtual do indivíduo. Ou seja, entre o que se espera do indivíduo e o que 

ele realmente é. Quando este não corresponde às suas expectativas é tido como anormal, 

desviante, evidenciando uma série de estereótipos relacionados ao estigma que carrega.A 

condição de desviante e anormal está fincada nas relações sociais estabelecidas. Isto é, 

por meio do contato misto entre estigmatizado e “normais” que os atributos depreciativos 

se definem.  

O conceito de estigma que norteia esta discussão é o definido por Goffman (1988), 

sendo usado para referenciar um atributo negativo. Nas palavras do autor: 

O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo profundamente 
depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma linguagem de relações e não 
de atributos. Um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de 
outrem (...) (GOFFMAN, 1988, p.13) 

Ainda de acordo com Goffman (1988) há três tipos distintos de estigma. Um deles 

refere-se à deformidade física, outro à culpas de caráter individual e por último o estigma 

vinculado à raça, religião e nação. Sendo assim, ao analisar o contexto histórico da 

hanseníase, pode-se concluir que esta elenca os três tipos de estigmas. 

O primeiro estigma enfatiza-se principalmente pela doença afetar a estética do corpo, 

causando deformidades físicas em muitos casos. O segundo, reme-te à contextos religiosos 

que além de associar a hanseníase à lepra, conduz o pensamento de que a enfermidade é 

fruto de castigo divino, sendo seus portadores rotulados como “pecadores” e, portanto, 

culpados pela doença que lhes sobreveio. O último, por sua vez, por agregar um grupo de 

indivíduos com o mesmo estigma, isolando-os dos demais, considerados normais. Segundo 

Postigo (2008), a imagem que se tinha dos Hospitais Colônias era tão estigmatizada quanto 

à própria doença. 

Não somente a doença, o doente e seus familiares, mas também os espaços a eles 
destinados passaram a ser estigmatizados. (...) A institucionalização da doença 
resulta na certeza das diferenças, principalmente quando a medicina designa um 
espaço para os que os doentes sejam segregados. As pessoas ali instaladas 
passam a ser diretamente associadas à moléstia e, consequentemente, aos seus 
estigmas. (POSTIGO, 2008, p.29) 
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Goffman (1988) nos atenta ainda para duas situações. A primeira é a de 

desacreditado, em que o atributo negativo é evidente. Tem-se um indivíduo desacreditado 

que precisa manipular os efeitos depreciativos causados pelo estigma. Isso acontece e é 

nítido principalmente quando o doente apresenta sequelas devido à hanseníase, sendo 

facilmente perceptível seu estigma. De acordo com Postigo: 

Como a hanseníase é uma doença que acomete, em seu estágio mais grave e 
representativo, a aparência física do doente e este aspecto ser, geralmente, de 
grande importância para a sociedade, seus estigmas são proporcionais à 
degradação deste valor. (POSTIGO, 2008, p.24) 

 Outra condição é a de desacreditável, em que, pelo fato do atributo negativo não ser 

visível de imediato, há uma situação de embaraço ao indivíduo estigmatizado, que sofre 

com a informação do próprio estigma. Frente a essa situação, o estigmatizado acaba por 

entrar em contradição sobre o que fazer com tal informação, isto é, revela-la ou oculta-la. 

Muitos pacientes, principalmente os que não apresentam sequelas, optam pela ocultação 

e tentativa de esconder o estigma, com o objetivo de não sofrer os danos causados pelos 

estereótipos vinculados à doença. 

Como a hanseníase era uma doença altamente estigmatizada, uma medida drástica 

como tentativa de corrigir o estigma foi a internação e isolamento de portadores do bacilo 

de Hansen, segregando o indivíduo estigmatizado e separando-o, dessa forma, da família 

e convívio social. Segundo Postigo: 

(...) o controle sanitário das cidades passa a se dirigir também ao indivíduo, 
considerado o principal agente transmissor das doenças. Coube, então, ao poder 
público combinar esforços e os saberes técnicos científicos para combater as 
enfermidades, vigiando e isolado o foco principal das doenças: o próprio doente. 
(POSTIGO, 2008, p.25) 

No Brasil, a ideia de separar doentes do convívio social tem forte influência da 

corrente higienista, que buscava a “limpeza” da sociedade, excluindo, portanto, aquele que 

estivesse fora desse padrão. 

A idéia de higienizar a cidade modificou hábitos da população, criou novas formas 
de sociabilidade, destruiu estruturas para colocar em seus lugares novos meios de 
prevenir as doenças, muitas vezes, separando os doentes da sociedade sadia. 
(POSTIGO, 2008, p. 27-28) 

A partir dessa perspectiva a ideia de confinar os doentes foi considerada a única 

forma de controle da doença. Nesses parâmetros o Asilo Colônia Santo Ângelo foi 

considerado Hospital Colônia modelo. Nas palavras deCosta: 

O isolamento dos portadores de hanseníase no Asilo-colônia Santo Ângelo era visto 
pelas autoridades, pelos médicos e pela sociedade como única forma de profilaxia 
da doença. Neste sentido, o Santo Ângelo foi construído tendo em vista uma longa 
permanência dos doentes, sendo provido de diversas instalações e de uma infra-
estrutura elogiada até mesmo fora do estado e do Brasil. (COSTA, 2008, p.7) 
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Postigo (2008) afirma que a segregação de portadores de hanseníase resulta na 

evidência da não aceitação do diferente. E assim como fora do asilo, dentro dos hospitais 

os pacientes passam a ser associados ao estigma da doença. 

A institucionalização da doença resulta na certeza das diferenças, principalmente 
quando a medicina designa um espaço para que os doentes sejam segregados. A 
pessoas ali instaladas passam a ser diretamente associadas à moléstia e, 
consequentemente, aos seus estigmas. (POSTIGO, 2008, p.29) 

O medo à hanseníase era tão grande no convívio social que o contato de pessoas 

normais aos doentes era evitado. Isso porque a falta de compreensão sobre a epidemia 

levava a acreditar que apenas por meio do contato físico era possível a transmissão e 

proliferação da doença. Feliciano revela: 

(...) os que estavam fora do hospital eram perseguidos pelo pavor social. Quando 
um doente passava nas ruas as pessoas costumavam usar galhos de árvores para 
limpar suas pegadas com medo de contaminação.(FELICIANO, 2008, p. 37) 

Amaral (1998) denomina esse medo de contágio osmótico, em que se evidencia um 

pavor em manter contato com o enfermo e ser contagiado pela moléstia. O convívio com o 

doente era tão estigmatizado que muitos parentes, namorados, maridos, etc., 

abandonavam os pacientes por medo de sofrerem com os estigmas relacionados à 

hanseníase. 

Visando não condenar também seus familiares, muitos doentes de hanseníase 
internados mudaram seus nomes e sobrenomes, criando uma nova identidade para 
seu novo universo estigmatizado. Do mesmo modo, algumas famílias desligaram-
se de “seus doentes”, buscando evitar a associação aos estigmas, principalmente 
referentes à crença na hereditariedade. (POSTIGO, 2008, p.29) 

De acordo com Postigo (2008) o isolamento de pessoas com doença contagiosa já 

estava previsto pelo Código Sanitário de São Paulo desde 1918, porém, no caso da 

hanseníase esperava-se apenas uma instituição apropriada para confinamento dos 

doentes. A internação compulsória era regida pela legislação e tinha como finalidade 

obrigar o confinamento de pessoas portadoras do mal de Hansen, contra a vontade do 

próprio indivíduo. Tal confinamento recebeu como lócus privilegiado hospitais colônias. Os 

pacientes eram encaminhados ao Hospital de forma intimada, sem opção em querer ir ou 

não. Ou seja, foram excluídos do convívio social por não estarem dentro dos padrões 

normativos para a sociedade, considerados quase vilões para a população. Além de 

perderem família, empregos, vida social, perderam também a própria identidade, que foi 

reconstruída posteriormente, entre os seus iguais da mesma forma estigmatizados. Assim, 

esclarece Costa (2008): 

Ao ingressar no asilo, o doente era obrigado a assumir uma nova identidade, pois a 
partir desse momento, encontrava-se isolado completamente do mundo e sujeito às 
normas existentes na instituição. Adultos e crianças eram internados, homens e 
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mulheres foram separados de suas famílias e, em muitos casos, a separação seria 
definitiva, pois devido ao grande estigma e preconceito em relação à lepra, os 
parentes dos internados também estavam marcados perante a sociedade. (COSTA, 
2008, p. 148) 

Segundo Feliciano (2008) em 1960, já não se recomendava o isolamento 

compulsório, porém, este só foi oficialmente abolido no Brasil em 1962, a partir do Decreto 

Federal nº 968. 

Em alguns casos, até os próprios pacientes, acreditavam que a internação era a 

melhor solução, crendo realmente que o convívio social fosse um perigo para pessoas sãs, 

bem como a cura da moléstia dependia exclusivamente do tratamento oferecido por meio 

do isolamento. Goffman (1988) define esse processo como carreira moral, em que o 

indivíduo incorpora a condição de estigmatizado como se esta fosse verdade absoluta de 

forma que a identidade social real sofre discrepância frente à identidade social virtual. 

Além disso, a condição de desacreditada era tão grande que, de acordo com Postigo 

(2008), alguns pacientes afirmavam que o isolamento, apesar de difícil, era a melhor opção, 

já que o convívio fora do hospital era marcado pela rejeição social. 

(...) a vida social fora da instituição teria sido bem mais perversa com elas. Isso se 
explica na medida em que o estigma da doença era responsável pela rejeição e 
exclusão do doente da sociedade. (POSTIGO, p.48) 

Ao falar sobre o isolamento dos portadores de hanseníase, Feliciano (2008)relata 

que a justificativa para tal medida está relacionada à falta de informação sobre a doença, 

bem como sua ligação com contextos religiosos. Segundo Feliciano:  

No caso da lepra, foi o medo e a ignorância que transmutaram a necessidade 
individual para o campo coletivo, ou seja, bem antes da oficialização do isolamento 
já havia uma forte pressão para que as autoridades isolassem os doentes, fizessem 
a limpeza dos espaços públicos, portanto, a escolha da exclusão foi uma decisão 
tomada pela Saúde Pública, pela pressão social, pois a sociedade sempre temeu a 
convivência com os doentes. (FELICIANO, 2008, p.22) 

A ideia dos hospitais era que estes pudessem substituir a vida social que o doente 

deixaria para trás. Entretanto, sabe-se que o convívio na colônia não conseguiu suprir todas 

as demandas humanas dos pacientes, deixadas para trás,uma vez que foram privados de 

uma diversidade de coisas, entre elas, a possibilidade de ter e criar filhos. Como nos relata 

Costa (2008): 

As crianças de mães portadoras de hanseníase que nasciam no interior do asilo-
colônia eram, brutalmente, retiradas e encaminhadas aos preventórios (creches 
destinadas aos filhos de leprosos) (...) (COSTA, 2008, p.159)” 

Não seria de se estranhar que, diante das circunstâncias, os internos não quisessem 

ter filhos, já que o sofrimento em não poder cria-los era uma realidade que fazia parte do 

cotidiano nos hospitais.  
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Diante de todos os aspectos mencionados, entende-se que a condição de 

estigmatizado está atrelada a fatores sociais e históricos, ligado a padrões que a sociedade 

declara como normal, sendo todo o diferente, tido como desviante. O “tipo ideal” que a 

sociedade espera sempre foi gerador de segregação e exclusão social. No caso de 

portadores do bacilo de Hansen, além da exclusão social, os estigmatizados pela doença 

perderam também a identidade do próprio ser com o processo de segregação social 

propiciado pelos hospitais e pelas crenças em torno da doença. 

Eixo 2 - Compreender aspectos da história da escola que funcionava no local 

Os hospitais asilos foram pensados e construídos arquitetonicamente com espaços 

que reproduziam a organização social da época, dentre estes estava a escola. Há uma 

dificuldade efetiva na localização de documentos e formulários da escola, não só no hospital 

Santo Ângelo, mas em diferentes arquivos públicos. No hospital a situação se agrava 

depois de incêndio que ocorreu no hospital e destruiu grande parte da história do hospital, 

dentre da escola. 

Na pesquisa sobre a escola no Hospital Santo Ângelo verificou-se que a Caixa 

Beneficente também investia na educação, construindo, assim, na década de 1940, a 

primeira escola do Hospital, segundo Feliciano (2008). 

A Caixa Beneficente era responsável por efetuar os pagamentos aos internos 

trabalhadores, por meio de verba recebida do Estado. Havia também outras atividades da 

que a Caixa mantinha, mas não eram pagas pelo estado, provinham de doações de famílias 

abastadas, que faziam os donativos regulares, e até mesmo heranças inteiras doadas, por 

meio de testamento, à Caixa Beneficente em prol dos doentes. Assegurava também o 

subsidio financeiro de festas no interior do hospital e salários aos cargos não reconhecidos 

pelos órgãos públicos, mas necessários ao cotidiano do hospital. Por exemplo a 

escolarização profissional de pacientes e atuação na manutenção do hospital ou na 

enfermaria, além da escola.(Feliciano,2008). Ainda sobre a Caixa: 

Apesar de contar, em sua administração, com o apoio da diretoria do hospital, o 
objetivo da Caixa Beneficente sempre foi social e filantrópico, pois seu faturamento 
era repassado para os pacientes através da manutenção de escolas para crianças 
e adultos. (POSTIGO, 2008, p. 47) 

Mantida pela Caixa Beneficente a escola funcionou de diferente formas ao longo dos 

anos, durante um período, possuía uma única sala multisseriada de adultos em fase de 

alfabetização e a regente principal era uma freira que contava com a ajuda de alunos mais 

experientes. Havia um grupo de freiras que dava apoio ao hospital, algumas doentes e 
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outras não. Também atuavam pacientes com escolarização mais avançada que 

ministravam aulas para anos iniciais.  

Sobre a construção dos asilos colôniasFeliciano (2008) afirma que implicava não só 

em investimentos financeiros, mas na preocupação com o espaço urbano, pois precisava 

ser afastado dos centros, efetivamente isolados. Dentro dos hospitais havia ainda outras 

divisões denominadas de: zona sã, zona intermediária e zona doente. A zona destinada 

aos funcionários sãos e a de doentes precisavam ser distantes uma da outra, sendo 

recomendável que tivessem ao menos uma distância de 300 metros entre si. A escola 

sendo para internos dos hospitais ficava na zona doente, tendo em vista que tanto alunos 

como professores, muitas vezes, eram pacientes do próprio hospital. 

Para ampliar a análise, alguns aspectos do Asilo Padre Bento, na cidade de 

Guarulhos, contribuiu no entendimento da presença da escola nestes locais. Incialmente 

era, segundo Costa (2008), abrigo temporário a doentesde todas as idades, mas com o 

tempo tornou-se uma espaço de internação compulsória de crianças.  

(...) o Asilo Colônia Padre Bento, pela sua característica inicial de abrigar 
provisoriamente os doentes que seriam destinados aos demais estabelecimentos 
asilares ou que receberiam alta, além de priorizar o internamento de crianças 
hansenianas (...)”(COSTA, 2008, p.314) 

Porém, diante do grande número de crianças a abertura da escola era uma 

necessidade. (COSTA, 2008, p.149). Era dividida da seguinte forma: às crianças do 

pavilhão habitacional infantil eras destinadas atividades educativas e aos adultos havia uma 

escola profissionalizante.A escola localizava-se próxima ao Cine Teatro, Igreja Católica e 

Caixa Beneficente, ou seja, no espaço de convivência social dos internos. 

A abertura de uma escola no asilo deveria regras e normas características das 

políticas higienistas da época: 

(...) ter preferencialmente um só pavimento, com escadas seguindo geometria reta. 
As salas de aula deveriam dispor de um metro quadrado para cada um dos alunos, 
ter no mínimo três metros de pé direito e todos os cantos arredondados. As 
aberturas para ventilação e iluminação se situariam a um metro do chão e teriam 
área total igual a sexta parte do piso. Seria aceito implemento lumínico elétrico. Os 
porões teriam, no mínimo, um metro de altura e seriam ventilados. O número de 
letrinhas e lavabos deveria ser na proporção de um para trinta alunos ou para vinte 
alunas. Os revestimentos exigidos eram os laváveis e em cores de tom pastel. 
(COSTA, 2008, p. 76 e 77). 

Em 1925, aprimorando o ideário higienista, novas mudanças forma necessárias: “As 

escolas passariam a ter o pé direito das salas ampliados para quatro metros; as janelas 

teriam dimensões diminuídas para a quinta parte da superfície do piso.” (COSTA, 2008, 

p.78) 
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Feliciano (2008) esclarece que além das crianças portadoras do bacilo de Hansen, 

havia as saudáveis que nasciam dentro do hospital e eram encaminhadas aos preventórios. 

No caso das que nasciam no Hospital Asilo Santo Ângelo eram levadas ao preventório de 

Jacareí, onde lá ficavam internadas até a idade de 14 anos e era lhes oferecido escolas 

primárias, bem como cursos profissionalizantes preparando-as para o mercado de trabalho.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fim de resgatar a história da escola do Hospital Colônia Santo Ângelo, com base 

em pesquisa documental, que funcionou como Asilo de internação compulsória de 

portadores do bacilo de Hansen, tornou-se necessário uma análise primordial sobre a 

condição de estigmatizado dos doentes, bem como refletir acerca do histórico social da 

doença e a escola.  

A condição de pacientes internados, marcados pelo estigma privou, não apenas de 

estarem no convívio social, mas também a autonomia de decidir sobre a própria vida. Como 

a separação por zonas de internação era uma realidade, havia todo um processo de 

exclusão interno também que reproduzia os mesmos medos e formas de pensar. Vale 

lembrar o critério de localização do cemitério do Hospital Santo Ângelo. Segundo Feliciano 

(2008): 

O medo era tanto, que o paciente deveria ser enterrado em cemitério exclusivo para 
seu diagnóstico. O cemitério deveria ser construído em local que estivesse no 
sentido oposto ao leprosário, de forma que as águas das chuvas não fossem 
drenadas para o hospital. (FELICIANO, 2008, p.37) 

O estigma mesmo depois do paciente morto, ainda orientava práticas segregatórias 

no momento do sepultamento. A condição de estigmatizado ultrapassava os limites da vida, 

revelando que esta perdurava para além da própria morte.  

Sabe-se que momento da internação os pacientes foram privados de seguir ou iniciar 

a escolarização fora dos hospitais. Nesse sentido, foi possível verificar que o funcionamento 

da escola se deu de diferentes maneiras ao decorrer dos anos, de acordo com a 

necessidade que se apresentava dentro do Hospital. Em certo momento, funcionou como 

alfabetização de adultos em uma única sala multisseriada, tendo como regente principal 

uma freira. Outro, pacientes com escolarização mais avançada também eram responsáveis 

em ministrar aulas. 

Para finalizar, a escola não é o tema central de nenhuma pesquisa e aparece apenas 

como parte de um todo, que é o Hospital Santo Ângelo, mas não com um foco específico 

em sua história. Uma hipótese desta condição histórica secundarizada da escola é que não 
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representava perspectiva de futuro algum, pois para os pacientes não havia a única 

perspectiva que se fazia possível era de morte. Após a mudança no tratamento da 

hanseníase quando se abandona a internação compulsória, permanece uma história triste 

e de muita dor legitimada pelo estado, que carece ser esquecida, daí o descuido com os 

documentos do próprio hospital. Pode-se perceber que o resgate da história da escola que 

funcionava dentro do hospital revelou-se carente de documentos, mas não de informações! 
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