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A pesquisa � A Hanseníase e o (a) Idoso (a) da ex-colônia Santa Marta, � uma interpretação 
espacial é fruto de um trabalho organizado em diferentes etapas, com cisões e 
desdobramentos temáticos; por meio do qual se pôde constituir um acervo de documentos, 
dados, leituras, registros, fotografias. Partiu-se do pressuposto de que os seres humanos 
ocupam e usam um determinado espaço, contemplando mentalmente o seu formato e capaz de 
manter o território. Com isso o espaço se torna um lugar intensamente humanizado, sua 
análise é uma tarefa para o geógrafo, que recorre a diversos enfoques como: a natureza da 
experiência, a qualidade da ligação emocional aos objetos físicos, às funções dos conceitos e 
símbolos na criação da identidade do lugar. O trabalho teve como objetivo a análise e a 
interpretação das condições de vida dos (as) idosos (as) que são portadores (as) de hanseníase 
com destaque para os fragmentos de suas memórias retratadas nas entrevistas realizadas com 
os moradores mais antigos, da ex-colônia, atualmente HDS - Hospital de Dermatologia 
Sanitária e Reabilitação, o que foi uma tarefa difícil de fazer, devido à dificuldade em 
entrevistá-los, pois alguns deles possuem demências e outros já não conseguem falar e/ou 
ouvir direito. Utilizou-se como referencial teórico às análises de leituras diversas, inclusive de 
dados estatísticos, documentos oficiais dos órgãos do governo federal, estadual e organismos 
particulares, reportagens de jornais da época da construção da colônia e de jornais da 
atualidade. Ampliando e enriquecendo a pesquisa fez-se o uso da história oral, que é típica da 
ciência histórica, além das abordagens geográficas, outros enfoques se fizeram necessários, 
como por exemplo, sociológicos e antropológicos. A partir dos depoimentos conheceu-se 
parte da história de vida no local ao longo dos anos, os fragmentos da memória desses 
moradores serviram de suporte para compreensão do surgimento e a existência da ex-colônia 
de hansenianos, onde ainda vivem pessoas de maneira quase isolada do resto da população da 
região metropolitana de Goiânia e são discriminadas por causa da doença que têm. O que 
contribuiu em muito para a abordagem e análise dos dados apresentados, como a dinâmica e a 
patologia da doença dada � A Hanseníase � pôde-se adquirir um amplo conhecimento do 
fenômeno, correlacionando-o ao (a) idoso (a) em sua singularidade crucial e socialização.  
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The research - the Hanseniase and Aged of the former-colony the Saint Marta, - a space 
interpretation is fruit of a work organized in different stages, with thematic splits and 
unfoldings; by means of which if it could constitute a quantity of documents, data, readings, 
registers, photographs. It was broken of the estimated one of that the human beings occupy 
and use one definitive space mentally, contemplating its format and capable to keep the 
territory. With this the space if becomes a humanizado place intensely, its analysis is a task 
for the geografo, that appeals the diverse approaches as: the nature of the experience, the 
quality of the emotional linking to physical objects, the functions of the concepts and symbols 
in the creation of the identity of the place. The work had as objective the analysis and the 
interpretation of the conditions of life of the aged ones that they are carrying of hanseníase 
with prominence for the fragmentos of its memorias portraied in the interviews carried 
through with the inhabitants oldest, of the former-colony, currently HDS - Hospital de 
Dermatologia Sanitária e Reabilitação, what it was a difficult task to make, due to difficulty in 
interviewing them, therefore some of them possess dementias and others already do not obtain 
to say and/or to hear right. It was used as referencial theoretician to the analyses of diverse 
readings, also of statistical data, official documents of the agencies of the federal, state 
government and particular organisms, periodical and periodical news articles of the time of 
the construction of the colony of the present time. Extending and enriching the research the 
use of the verbal historia became, that is typical of historica science, alem of the geograficas 
boardings, other approaches if they had made necessary, as for example, sociologicos and 
antropologicos. From the depositions part of the history of life in the place throughout the 
years was known, the fragmentos of the memory of these inhabitants had served of support 
for understanding of the sprouting and the existence of the former-colony of hansenianos, 
where still they live people in almost isolated way it remaining portion of the population of 
the region metropolitan of Goiânia and are discriminated because of the illness that they have. 
What it contributed very in for the boarding and analysis of the presented data, as the 
dynamics and the pathology of the given illness - the Hanseniase - an ample knowledge of the 
phenomenon could be acquired, correlating it aged in its crucial singularity and socialization. 
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