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Em Fevereiro de  2012,  fez um ano que eu conheci o Morhan ( Movimento de 
Reintegração das pessoas atingidas pela Hanseníase), foi um ano em que o 
meu mundo ¨literalmente¨ foi para o fundo do poço. Porque pude finalmente 
juntar o  quebra-cabeça da minha estória, desde o meu nascimento até 
completar 18 anos de vida. 
Tive um Tutor que se dizia responsável por mim e pela minha irmã, ele dizia 
que meus pais tinham a Hanseníase e que era uma doença contagiosa, e por 
este motivo fomos separadas de minha mãezinha imediatamente ao nascer e 
enviadas ao Educandário Santa Terezinha, em Carapicuíba - SP. 
Não tenho boas recordações deste lugar, pequenina, lembro-me que apanhei 
muito; por motivos banais. Aquelas pessoas que deveriam me  proteger, foram 
muito maldosas comigo; o lugar que teria que preservar o nome da  Santa 
Terezinha, deixou de ser um lugar abençoado, para se tornar um ¨Parque de 
horrores¨....Enfim, não se consegue apagar da memória. Lembro-me  que um 
dia fugindo de uma ¨MISSA¨, mal sabíamos que iríamos ter um castigo, se 
estendendo pela  ¨calada da noite¨....foi horrível....nos puseram nuas no 
banheiro que ficava  dentro do dormitório, encostadas com o rosto na parede, 
com as mãozinhas pro alto, e ali fomos surradas com vara de marmelo, 
enquanto isso deixaram uma pessoa na porta olhando pela fechadura,  para 
ver se vinha alguém pelo corredor do dormitório. Como se não bastasse, 
depois ficamos de joelhos, com as mãos pro alto, ao lado de nossas camas, 
até altas horas da noite. Escrevendo aqui me vem a imagem, como  se tivesse 
sofrendo tudo novamente... 
No dia seguinte fui chamada para passar por uma consulta médica, e me 
orientaram a falar que as marcas no meu corpo, eram porque eu tinha passado 
pelo arame farpado, e se eu dissesse a verdade, quando voltasse para o 
pavilhão levaria novamente outra surra. Lembro-me que sentada na maca da 
enfermaria do orfanato, o médico me perguntou por duas vezes o que era 
aquilo no meu corpo, eu menti para ele pois sabia que coisa ruim viria depois 
se eu dissesse a verdade. Não me lembro a data exata pois ali não se 
comemorava aniversário, mas eu era pequenina, tinha mais ou menos 5 
aninhos... 
Os outros dois castigos: -  
O primeiro:- elas costumavam apertar suas unhas nos meus dedos em cima da 
minha cutícula, doía muito. 
Segundo:- um dia descendo os degraus da escada sentada, quando cheguei 
no último degrau, uma mulher me pisou em cima do meu estômago, porque eu 
estava brincando ali. 
Não tenho imagem de nenhuma delas na minha cabeça, se alguém hoje me 
perguntar: foi essa, foi aquela, eu jamais vou conseguir responder...lembro-me 
perfeitamente das torturas, dos rostos das pessoas não... 
Aconteceu também comigo... estava toda feliz que no dia seguinte não ia ter 
aula e eu dizia naquele momento, junto com as outras meninas: AMANHA NÃO 



VAI TER AULA!!!!.... quando de repente, alguém me empurrou PELAS 
COSTAS COM TODA FORÇA E FUI ME RALANDO NOS PEDEGRULHOS 
DO CHÃO COM A FACE DO LADO DIREITO, encostei na parede e ali fiquei 
chorando com as mãos ensanguentadas. Me levaram para a enfermaria. Tenho 
hoje cicatriz no meu queixo, não vi quem me empurrou.  
Saí pequenina do orfanato e fui encaminhada para várias casas de família, 
sempre ouvindo do meu Tutor, (ele, Assistente Social) que meus pais eram 
doentes e que não podiam ficar comigo. 
Se no Educandário foi ruim para mim, nas casas em que morei foi muito 
pior....em uma dessas casas, passei por uma experiência muito amarga.... que 
prefiro não contar....uma criança tão pequenina, tão indefesa, nas mãos de 
pessoas monstruosasss e nojentas....estou chorando...a gente contando, revive 
tudo novamente....:(:(:(. Preciso aprender a PERDOAR....estou neste 
processo....com ajuda do altíssimo....eu vou conseguir.....:(:(:(. 
Em algumas casas fui mantida como empregada, não recebia nenhum salário, 
parecia um ¨bichinho do mato¨ , andava só de chinelinho havaiana e com isso 
vivia de pés rachados ao ponto de sangrarem, vestidinho até o joelho, e como 
eu ouvia na época, as pessoas dizerem, que aquele vestido parecia de uma 
¨ maria mijona¨...nestas casas recebi como aprendizado, mãos com calos de 
tanto pegar vassouras, meus joelhos eram escuros porque eu ficava agachada 
no chão para encerar, e depois eu tinha que passar o escovão pesado para 
lustrar, areava baixelas de prata, talheres de prata, era proibida de sentar à 
mesa, em companhia dessas pessoas, que  diziam terem me adotado como 
uma filha.... 
Sempre fui uma menina muito calada, porque me colocavam medo,  se eu não 
rezasse pela cartilha deles, eu iria para a ¨FEBEM¨, eu tinha um pavor enorme 
deste nome...me causava arrepios....então, o meu mundo era ali dentro e nada 
mais.... 
Quando eu completei mais ou menos 14 anos, não sei dizer o ano exato pois 
jamais soube o que era fazer aniversário...estava eu morando numa casa e 
vivendo ali em ¨cárcere privado¨, trabalhando como empregada doméstica, ou 
melhor, como escrava, e ali eu não podia mexer nos alimentos da cozinha; 
caso  eu tivesse fome, era proíbida de abrir a geladeira....:(. 
A dona da casa tinha um salão de cabeleireira, seu marido era aposentado da 
Polícia Militar e a filha deles era advogada. Quando todos saiam eu ficava ali 
sozinha, entre o quintal, um quarto onde eu dormia, cheio de coisas velhas e 
um outro cômodo com tranqueiras, onde eu tomava banho de  bacia de 
alumínio, porque era proibida de tomar banho no chuveiro deles.. 
Tenho na minha memória a presença do meu TUTOR fazendo ¨acerto de 
contas¨ com a dona da casa, e ali eu via ela entregar uma lista das coisas que  
gastava comigo. Na lista continha produtos de higiene, isso é tudo que me 
lembro....:(:(:( 
Um dia, quando  ela  saiu pro trabalho , resolvi sair  dos trilhos....:(:(  peguei 
uma banana que estava em cima da geladeira...hummm pra que eu fiz isso??? 
Não deu outra, ela quando chegou veio me perguntar se eu tinha pego a fruta, 
eu afirmei que não,  não tinha pego, ela estava com um objeto de cozinha na 
mão e veio na direção do meu estômago querendo que eu confirmasse que eu 
tinha comido a fruta, me encostou na parede com este objeto voltado pro meu 
estômago...sei que naquele momento,  decidi que  iria fugir dali....  
Na casa anterior que eu morei, conheci uma senhora que tinha sido minha 



vizinha, e através do muro pelo quintal fizemos amizade e contei minha estória 
para ela; ela então passou o número do seu telefone e me disse que se um dia  
eu precisasse, poderia entrar em contato com ela, que ela me acolheria em sua 
casa e eu passaria a ser tratada como filha....e assim eu fiz!!! 
No dia seguinte, a tarde,  enquanto todos saíram, eu já tinha deixado o trinco 
da janela da sala levantada e pulei a janela para dentro, porque ela deixava 
tudo trancado para eu não entrar na casa dela!!! Casas antigas, com janelas 
muito altas,   exigiam todo o cuidado para não se ¨esborraxar¨ no chão, e assim 
consegui chegar até o telefone e ligar para esta minha ex -vizinha. Contei que 
fui brutalmente ameaçada com um objeto no estômago e que queria fugir dali e 
aceitar a proposta dela...ela então me orientou que eu pegasse apenas  a 
minha certidão de nascimento, deixasse algumas palavras escritas  e fugisse 
naquela noite mesmo para a casa dela. Pensei, e agora como  vou achar a 
minha certidão??? se eu tinha só minha roupa do corpo??? Foi como se 
alguém estivesse do meu lado, entrei no quarto da filha dela, botei minha 
mãozinha em cima do guarda-roupa e ali, sem mexer em um único pertence 
das bruxas, estava minha certidão de nascimento.....mais que depressa pulei a 
janela, fechei para que ninguém percebesse que eu tinha invadido a casa , 
encostei a janela pelo lado de fora e fui para o meu quarto. 
Só que naquela noite quando tudo estava apagado, achando que estavam 
todos dormindo, estava eu de frente a porta de vidro da cozinha, pensando... 
chegou minha hora de ficar livre disso tudo...a bruxa  acende a luz da cozinha e 
me ve ali.... perguntando o que eu estava fazendo ali parada.....não me lembro 
qual foi a desculpa, mas tive que ir pro meu ¨muquifo¨ e dormir pela última noite 
naquele inferno. No dia seguinte, ainda escuro, peguei uma sacolinha com 
algumas roupas de ¨maria mijona¨, meu ursinho de pelúcia, deixei um bilhete 
dizendo que eu estava cansada de sofrer...e pulei um portão muito alto, 
daqueles muito antigos, quando me vi na calçada, deixei cair meu ursinho do 
lado de dentro do portão, estiquei minha mãozinha, e não consegui alcançá-lo, 
e na hora tive que agir rápido e pensei: Não consigo pegá-lo, preciso ir embora, 
antes que eles acordem e me vejam fugir....do outro lado da rua um homem me 
viu pular o portão, mas graças a Deus minha fuga deu certo. Desci  a avenida 
correndo e, em pouco tempo consegui chegar na casa desta minha ex - 
vizinha. Chegando ali tive que ficar escondida sem colocar a minha cara na 
rua, porque ela tinha me dito que no  prazo de 1 ano eles mudariam dali 
daquele bairro e aí sim eu poderia andar pelas ruas....o lugar onde morava era 
muito próximo do lugar que eu tinha fugido. Na casa desta senhora fui tratada 
também como empregada, não fazia minhas refeições à mesa com eles, eu 
dormia no porão, mas agradeço  a Deus que eu fui acolhida e salva por eles, 
pois nunca me colocaram a mão para me judiar....eu ficava nas minhas horas 
vagas , escrevendo receitas e desenhando...tenho em mente que eu desenhei 
um Monge, ficou muito bonito. 
Fiquei um ano escondida, sem botar meus pés nas ruas e as poucas vezes que 
eu saia com eles para almoçarmos fora de domingo, na garagem tinha todo um 
ritual, eu tinha que ficar no banco de trás, agachada no chão do carro e, só 
quando atravessávamos de um bairro para o outro é que eu podia levantar a 
cabeça no carro. 
Depois de algum tempo ali morando com eles, começaram as perseguições, 
cada dia tinha um carro diferente com um homem ao volante bem de frente da 
casa, eu olhava pela frestinha da cortina da sala e sabia que eles estavam ali 



pensando que eu fosse sair....os telefonemas eram constantes com ameaças 
de que iriam entrar com um mandato de busca dizendo que estavam 
escondendo uma menor ali. 
Eu me lembro que um dia a senhora da casa disse para eles: Podem vir com 
mandato, aqui não tem nenhuma menor!Ficou tão insuportável, a pressão foi 
tanta que ela então resolveu arrumar uma casa para mim em outro bairro bem 
distante!!!  
Ai então, fiquei trabalhando como empregada doméstica, recebendo o meu 
salário e finalmente comecei a respirar a liberdade, só que eu tinha  em 
mente, que esta liberdade só seria COMPLETA ao atingir meus DEZOITO 
ANOS DE VIDA, pois aí sim é que eu teria a certeza de que estaria totalmente 
livre  do homem que se dizia meu ¨TUTOR¨ e que sempre nas casas que 
morei,  fora  amedrontada de me jogarem na ¨FEBEM¨. 
Finalmente quando completei minha maioridade, na hora em que apaguei a 
velinha, pensei: ESTOU LIVRE DO JUIZADO DE MENORES, ESTOU LIVRE 
DA FEBEM, ESTOU LIVRE DAS PESSOAS QUE ME FIZERAM SOFRER. 
 
Em busca de minha identidade como família...: 
 
Eu quando criança estive uma única vez em contato com minha irmã e pude 
conhecê-la, através deste meu TUTOR, ela estava numa casa de família e ele 
me levou até lá para conhecê-la, minha irmã então deixou seu número de 
telefone. Só pude manter contato com ela, quando completei meus dezoito 
anos!!!! Então entrei em contato via telefone e marcamos de nos encontrar 
numa padaria perto da casa dela, pois minha irmã tinha avisado que a Senhora 
que a criou tinha um medo tremendo que eu fosse tirá-la, para vir morar 
comigo...dava chiliques  toda vez que eu ia ver minha irmã.... ao ponto de 
terem que levá-la para o  pronto socorro....enfim, nossa aproximação e 
convivência também foi muita TRAUMÁTICA ....tudo era proibido, tudo era 
controlado por essa gente... 
Um dia minha irmã diz: Helena, seu Sigismundo, ( nosso TUTOR) , deixou 
documentos de nossos pais e disse que como nós somos  maiores de deixaria 
de ser responsável por nós!!! Os documentos:- Certidão de óbitos deles, 
carteira de trabalho dos dois, Título de Eleitor da minha mãezinha com um 
¨endereço no verso que me chamou atenção¨....foto da minha mãezinha com 
rosto desfigurado, este eu preferi rasgar...muito, muito triste...:(:(:( carnês de 
impostos de um terreno em Sorocaba, enfim, pensei: Eu não acredito que 
meus pais faleceram, mesmo com documento de óbito em mãos, eu não queria 
acreditar que eles estavam mortos...¨to chorando:(:(:(. Então fui em busca da 
verdade...e de algo mais precioso que eu queria naquele momento...UMA 
CARTA, UMA CARTA ESCRITA PELO PUNHO DE MINHA MAEZINHA, QUE 
ELA TENHA DEIXADO ANTES DE MORRER....PARA NÓS....!!!!:(:(:(. 
Primeiro Passo: Rumo ao cemitério, e lá meu mundo desabou....porque ao 
chegar na administração com documento em mãos, fiz o funcionário pegar o 
livro de registro, para tentar acreditar que aquilo era verdade...e ele me diz: SE 
VOCÊ TIVESSE VINDO UMA SEMANA ANTES, SUA MAE NÃO TERIA IDO 
PRO OSSÁRIO COMO INDIGENTE!!!!!! AQUILO ALI ME CHATEOU 
PROFUNDAMENTE, ALI NO CEMITÉRIO, OLHEI PARA O ALTO E DISSE 
PARA O MEU DEUS:- POR QUE MEU DEUS VOCÊ NÃO ME DEU NEM A 
CHANCE DE COLOCAR OS OSSOS DE MINHA MAEZINHA NUMA 



CAIXINHA?????!!!!!NEM ISSO PUDE FAZER POR ELA!!!!! MEU PAPAI ESTA 
NA CAIXINHA ATÉ HOJE, foi minha vozinha que o colocou ali,  neste mesmo 
cemitério...:(. 
A etapa seguinte era ir até o endereço que constava no verso do Título de 
Eleitor de minha mãezinha, e na esperança de que ali eu iria encontrar uma 
carta escrita por ela....ao chegar no endereço veio uma senhora no portão e me 
identifiquei;  me convidando para entrar em sua casa, disse: Sua mãe morreu 
praticamente  em meus braços, ela gostava de costurar; você Helena, nasceu 
na cadeia da colônia de Pirapitingui....coisa que só quando conheci o Morhan é 
que eu vim assimilar este fato....jamais quis acreditar.....!!! Vocês tem duas 
irmãs por parte de pai, e elas tem o seu nome e de sua irmã também, numa 
briga no bar seu pai foi atingido com uma enxada na cabeça, teve traumatismo 
craniano e tétano e veio a falecer; então eu perguntei para ela: Minha 
mãezinha deixou alguma carta para mim??!! Ela então, pediu que eu 
aguardasse ali na sala e voltou com um livro na mão: ESCRITO NA CAPA : 
Maria Alves de Oliveira Bueno, se encontrar  minhas filhas, dar a uma delas. 
Claudete Pereira Bueno e Helena Pereira Bueno. 
O Livro é uma Bíblia com carimbo: Igreja Cristã Pentecostal - Av. Emílio Ribas, 
1331 -Gopoúva - Guarulhos .De dentro da Bíblia várias páginas marcadas com 
dobrinhas chamando atenção...onde os versículos começam assim: FILHO 
MEU... 
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