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Francisco Augusto Vieira Nunes(Bacurau). Rio Branco, Acre, 30 de abril de 1993. Fragmento do texto, apresentado no Congresso Internacional de Hanseníase, na Flórida, EUA. Bacurau deixa um legado de
importância para a quebra do estigma na hanseníase – a que ele chama de identidade perversa.

“[...] Assim sendo, contrair a hanseníase, por exemplo, não é apenas, mesmo que afirmemos o contrário,
contrair uma doença que agride os nossos nervos periféricos; mas, ‘contraímos’ também uma nova
identidade que, não raro, é muito pior do que a doença em si; até porque, identidade não tem
cura[...]”(BACURAU, 1993).

REFLEXÃO



CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL

▪ A  lepra acompanha o percurso humano

▪ Ligada a ideia de castigos e impurezas

▪ As políticas isolacionistas

▪ Doença crônica estigmatizante

▪ Episódios Reacionais Hansênicos - eventos agudos

▪ Provoca incapacidades e deformidades

EIDT, 2004; PACHÁ, 2008; TALHARI et al., 2006



Indivíduo

Identidade – consciência de si e do lugar 
que ocupa no mundo

Relação com o Outro  que cada um 
constrói o seu Eu.

Quando o Eu não consegue relacionar-
se com o Outro  - conceito de estigma



ESTIGMA

Criado pelos gregos, o termo

estigma faz alusão aos sinais do

corpo, ratificando algo

extraordinário ou mau sobre o

status moral de alguém.

Esses sinais eram deixados nos

corpos, indicando que o

portador era uma pessoa

marcada e deveria ser evitada,

excluída do ambiente público
(GOFFMAN, 1988).



TERMO ESTIGMA



TIPOS DE ESTIGMA

Deformidades físicas – deformidades aparentes ou externas provocados por defeitos físicos, sequelas 
decorrente de doenças – Hanseníase...

Culpas de caráter individual  - (transtorno mental, alcoolismo, tentativas de suicídio...) 

Estigmas coletivos – características  de grupo étnico, nação ou religião (cigano, judeu...)



DISCRIMINAÇÃO

• Significa “fazer uma 
distinção”. 

• O significado mais comum, 
no entanto, tem a ver com 
a discriminação 
sociológica: a 
discriminação social, racial, 
religiosa, sexual, étnica 

PRECONCEITO
juízo preconcebido, 
manifestado geralmente na 
forma de uma atitude 
discriminatória que se 
baseia nos conhecimentos 
surgidos em determinado 
momento como se 
revelassem verdades sobre 
pessoas ou lugares 
determinados. 



“Quando a gente descobre essa doença, fica traumatizado. Entra em depressão. Nada

pra você tá bom. O impacto é muito grande mesmo. Se você não tiver um

acompanhamento legal, você faz até besteira.” (Francisco de Souza – CARTILHA DO ACS/MS, 2008).

“Hoje eu já consigo viver em paz comigo. Mas um dia eu estava com

vontade de acabar com a minha vida. Aí encontrei Marly. Conversando

comigo, ela falou do grupo de mulheres e eu vim pra cá. Hoje não sinto mais

isso, já até dei entrevista na televisão, falei sobre mim.” (Wanda - CARTILHA DO ACS/MS,

2008).



O QUE ESTAMOS FAZENDO PARA DIMINUIR O ESTIGMA?
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