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Amaralina: relatos como realizações práticas1 

Míriam Cristina M. Rabelo 

INTRODUÇÃO 

Antropólogos em campo estão acostumados a se defrontar com uma pro
fusão de histórias contadas por seus informantes sobre os mais variados temas. 
São sagas coletivas que descrevem a história de um grupo por meio de suas 
conquistas e derrotas ou dramas pessoais, em que nascimento e morte, alegria e 
aflição marcam o fluir da vida. Geralmente, estas narrativas pertencem a gêneros 
culturais preestabelecidos, variando com o grau de padronização a que cada um 
destes gêneros está sujeito. Constituem, como um todo, fonte bastante rica de 
acesso à história e imaginário dos grupos estudados. 

A antropologia médica utiliza-se amplamente de narrativas sobre casos de 
doença para obter informações sobre as práticas e o saber médico de um grupo. 
Para alguns autores (Corin et al., 1990, 1993), a coleta de narrativas sobre doen
ças revela nítidas vantagens sobre outras técnicas de coleta. Dado que o conheci
mento médico não profissional não constitui um corpus abstrato de saber, mas 
encontra-se embebido em contextos de ação, é nestes contextos que tal saber 
deve ser apreendido pelo pesquisador. Assim, enquanto o questionário divorcia o 
conhecimento da situação de sua produção e utilização, as narrativas permitem 
que se mantenha este elo fundamental entre saber e contexto. 

Embora boa parte dos estudos em antropologia médica faça uso de narrati
vas locais sobre doenças, pouco se tem refletido sobre o status dessas narrativas 
na constituição mesma da realidade da doença. E m particular, tem-se prestado 
pouca atenção à relação do narrador com sua fala. Tal relação apresenta-se por 
vezes de forma bastante simplificada: considera-se o narrador, debruçado sobre o 
evento passado da doença, como alguém que tem diante de si a opção de reve
lar o evento tal como vivenciado ou de ocultar dados ao seu ouvinte, de modo que 
cabe ao pesquisador certificar-se da sinceridade do seu informante e, portanto, da 



confiabilidade das informações fornecidas. Nos trabalhos que seguem uma orien

tação semiótica estrutural, esta questão é esvaziada: quer escolha ser sincero ou 

não, o narrador atualiza em sua fala os códigos mais profundos que estruturam as 

concepções de doença e cura em sua cultura. E m ambos os casos, produz-se uma 

visão empobrecida do ato mesmo de narrar, descartando tanto a narrativa como 

fala, quanto o narrador como sujeito que tece uma história à luz de um projeto 

presente. No primeiro caso, porque se vê uma relação exterior da narrativa com 

os eventos sobre os quais se volta, constituindo graus de aproximação ou fidelida

de aos fatos; no segundo, porque tanto o sujeito falante como o tema de sua fala -

o desencadear de acontecimentos vividos - se esvanecem para deixar aparecer o 

invariante do discurso. Como conseqüência, o significado é imobilizado, quer 

como referência a u m a rea l idade passada (por tanto congelada , imutáve l ) , 

quer como indicativo de uma estrutura subjacente (também ela fixa). 

Dizer que o significado de um discurso é dinâmico é recuperar a vinculação 

necessária entre o discurso e seu contexto de interlocução, que inclui um sujeito 

que se dirige para alguém e cuja fala é, em si mesma, uma resposta situada em 

relação a eventos, pessoas e outras falas. A semiótica de Peirce acena com essa 

idéia. Para este autor, o processo de significação ou semiose envolve uma relação 

triádica entre objeto, signo e interpretante, segundo a qual o signo representa o 

objeto para um terceiro, justamente seu interpretante. O signo, diz Peirce, "é qual

quer coisa que está relacionada a uma segunda coisa, seu objeto, com respeito a 

uma qualidade, de modo a trazer uma terceira coisa, seu interpretante, para uma 

relação com o mesmo objeto..." (Peirce apud Santaella, 1995:29). 2 Algumas idéias 

relevantes para o presente argumento podem ser extraídas dessa concepção. 3 E m 

primeiro lugar, na medida em que conduz ao interpretante, o signo não é simples

mente um nome ou uma designação para objetos (seja como for que definamos 

essa categoria). Tampouco apresenta-se, em sua relação com a idéia ou conceito 

que suscita, desatrelado do mundo vivido, pois signo e interpretante dialogam 

sobre o objeto (Wiley, 1994). Em segundo lugar, a noção de tríade introduz tensão 

e movimento onde há, na semiótica estrutural, uma relação fixa entre significado e 

significante. Permite-se, assim, recuperar a importância do contexto de uso no 

processo de significação, pois o sentido dos signos atrela-se (ao menos parcial

mente) à sua utilização por um intérprete em uma situação dada (Rodrigues, 1991). 

Peirce ilustra bem este ponto no seguinte trecho: 

Imagine que acordo numa manhã antes de minha mulher e que quando 
ela acorda me pergunta: "Que tempo está hoje?" Isto (esta pergunta) 
é um signo cujo objeto imediato (o objeto tal como é expresso) é o 
tempo que está neste momento, mas o seu objeto dinâmico é a expressão 
que devo ter tido ao olhar através das cortinas da janela; e o seu 
interpretante imediato (ou interpretante tal como é expresso por este 
signo) é a qualidade do tempo, mas a sua interpretação é a sua respos¬ 



ta à minha pergunta. Mas, além disso, há um terceiro interpretante. O 
interpretante imediato é aquilo que esta pergunta exprime, tudo aqui
lo que ela exprime imediatamente. O interpretante dinâmico é o efeito 
real que esta pergunta surte em mim, que sou seu intérprete. Mas o 
sentido derradeiro, ou interpretante final, último, é aquilo que minha 
mulher tinha em vista, ou aquilo que era a sua intenção ao fazer-me a 
pergunta, qual seria o efeito que a minha resposta teria tido para os 
seus projetos acerca desse dia. (Peirce apud Rodrigues, 1991:96) 

A abordagem de Peirce oferece pistas valiosas para o estudo das narrativas 

no âmbito das ciências sociais. Nos trabalhos de autores filiados ao interacionismo 

e à etnometodologia, encontramos uma formulação sociológica para algumas das 

questões apontadas na semiótica peirciana. Neste capítulo, retomam-se essas ques

tões na análise de narrativas de doenças. Mais especificamente, discutem-se as 

histórias de doença produzidas por mulheres, moradoras do Nordeste de Amaralina, 

que têm filhos identificados no bairro como 'malucos' ou pessoas que sofrem de 

'problema de cabeça' . 

NARRATIVAS Ε CONSTRUÇÃO SOCIAL DA REALIDADE 

Duas posições são bastante comuns no estudo dos relatos orais: a primeira 
considera que tais relatos cumpram uma função meramente referential, apontan
do para uma seqüência de eventos e objetos do 'mundo real ' . A segunda, partindo 
de uma crítica radical da pretensa correspondência entre discurso e coisas, vê os 
relatos assentados em categorias subjacentes, ordenadoras de modos específicos 
de perceber e lidar com o mundo. Apesar das nítidas diferenças, essas duas abor
dagens têm em comum o pressuposto de que ambos, eventos e categorias, per
tencem a um nível de realidade superior ao discurso que os expressa. Contra tal 
pressuposto, alguns autores têm insistido na imbricação necessária entre discurso 
e ação: mais do que referir-se a algo que existe para além de si mesmo, o discurso 
produz efeitos concretos sobre a realidade presente que os indivíduos vivenciam. 

Os estudos de Goffman (1974) sobre interação ilustram bem esta posição. 
Ao se voltar para a análise das falas que os atores produzem para dar conta de 
eventos passados, Goffman observa que não se trata, em geral, de meras descri
ções de fatos ocorridos, mas de versões encenadas pelos sujeitos em um contexto 
de interação. Constituem o que o autor chama de replays, reconstruções dos even
tos que visam a envolver uma audiência e nela produzir uma orientação específica 
diante do narrador. Para tal, este faz uso de uma série de recursos teatrais median
te os quais se aproxima ou se afasta dos eventos contados. 

De central importância nos replays é a capacidade do ator de dissociar seu 
'eu ' em diferentes partes ou papéis: o sujeito responsável pela informação presta
da, comprometido pessoalmente com seu significado; o mero animador do dis¬ 



curso, aquele que empresta sua voz para a transmissão de determinados conteúdos; 
e o 'eu' protagonista da história narrada, com o qual o sujeito da fala já não precisa 
mais estar identificado. A possibilidade de jogar com estas diferentes partes - por 
exemplo, falar de si com um olhar distante ou situar-se como mero animador de 
uma fala sem estar pessoalmente comprometido com seu conteúdo - permite ao 
ator negociar seu envolvimento e responsabilidade perante os fatos narrados, bem 
como conduzir seus ouvintes a uma postura de cumplicidade e simpatia. Assim, 
insiste Goffman, pensar a fala como mero ato de produzir de informações sobre o 
passado é simplificar um processo em que está em jogo mais do que a disposição do 
ator para ser sincero ou falso com relação aos eventos ocorridos: as falas constituem 
ações sociais por excelência, e não apenas descrições de segunda mão. 

A idéia de que o discurso e, em particular, as narrativas embebem-se de uma 
dimensão de ação tem sido enfatizada nos trabalhos de vários autores de orientação 
etnometodológica (Garfinkel, 1967; Sacks, 1974; Turner, 1974; Lee, 1991). O con
ceito de indexicalidade desenvolvido por Garfinkel (1967) representa contribuição 
importante neste sentido. Segundo o autor, a ação social é resultado da combinação 
entre um ato e a atribuição de um padrão a este ato. Nesta perspectiva, o elo entre 
ato e padrão não pode ser dado a priori por estruturas normativas internalizadas. 
Constitui, antes, uma realização dos atores em cada instância particular, à medida 
que elaboram relatos para explicar o que se passa à sua volta. Produzindo relatos que 
apresentam os eventos como (se fossem) expressão de um padrão preexistente, os 
atores tornam o mundo inteligível e passível de ser administrado. Os relatos dão 
sentido aos eventos e legitimam certos modos de agir diante deles, uma vez que se 
nos apresentam como instâncias ou documentos de um padrão, modelo ou código 
preexistente (e, portanto, compartilhado). Também alimentam a crença na realidade 
objetiva, apriorística, dos padrões, modelos ou códigos, visto que apontam para sua 
realização nas instâncias individuais. Deste modo, podemos dizer que a manutenção 
de uma atitude de familiaridade em face do mundo da vida cotidiana e, particular
mente, do senso de cumplicidade com os outros que caracteriza tal atitude (chama
da por Schutz de atitude natural) repousa largamente na construção e no desempe
nho de relatos. As narrativas que os indivíduos produzem não são um reflexo imper
feito de coisas que viram e fizeram, tampouco um mundo fechado sobre si mesmo 
de idéias ou representações: são, antes, um meio significativo pelo qual organizam 
sua experiência no convívio com outros. Narrando eventos vividos, os indivíduos 
criam um campo para a ação coletiva: os eventos tal qual narrados postulam certas 
identidades e impelem os atores participantes da situação da fala a tomar posições 
condizentes com o estado de coisas apresentado. 

Tratar relatos como instâncias de ação significa, em larga medida, vincular 
o significado ao contexto de sua produção. O discurso não é expressão de uma 
subjetividade isolada, mas uma tomada de posição em um campo interativo. Como 
insiste Bakhtin em seus estudos sobre a novela, para captar o sentido de um 
discurso é preciso recuperar o contexto dialógico em que se situa, isto é, sua 



relação com outras vozes atuantes neste contexto (Bakhtin, 1981; Gardiner, 1992). 

Não raro, a construção de uma determinada versão dos eventos se dá sobre o 

pano de fundo de versões discordantes, que brotam nos interstícios do texto, 

como interlocutores ou oponentes a quem este busca responder. 

Tais questões são particularmente relevantes para a compreensão de narra

tivas sobre doenças. Para o sofredor e os membros do seu círculo mais imediato, 

usualmente seus familiares, a experiência da doença implica desordem: modos 

rotineiros de lidar com o meio e com os outros tomam-se impraticáveis e mos

tram-se ineficazes para atender à nova situação. No limite, rompe-se uma atitude 

de aceitação acrítica do mundo. Põe-se em cheque a possibilidade de se sustentar 

uma imagem positiva perante os outros, bem como de garantir a disposição destes 

de seguirem interagindo com a pessoa com base nessa imagem. Neste contexto, o 

sofredor e seus familiares são mobilizados a impor alguma ordem sobre a experiência 

perturbadora, a transformá-la em algo com que possam lidar ordinariamente como 

parte dos seus afazeres e, assim, reabsorvê-la no mundo não questionado da vida 

cotidiana. Se bem-sucedido, tal esforço normalizador conduz a uma reorientação 

da conduta dos outros, uma renovação do compromisso de agir em relação ao 

doen te e sua famíl ia c o m o se a def inição da s i tuação por e les p le i teada 

correspondesse ao estado natural das coisas. Para estes últimos, está em jogo a 

possibilidade de reconduzir a situação de ruptura e desordem. As narrativas que 

elaboram sobre o evento da doença almejam justamente isto: reconstruir a experi

ência vivida como expressão de u m padrão, que a um só tempo explica esta 

experiência e legitima certos papéis e práticas para se lidar com a situação. 

No caso da doença mental, o trabalho de reconstrução narrativa envolve, 

muitas vezes, uma tentativa velada de anular os efeitos corrosivos do rótulo de 

louco sobre a própria identidade do doente. Na doença mental, o eu (self) e a 

enfermidade ameaçam fundir-se irremediavelmente: mais do que adição de um 

atributo negativo, a doença surge como subtração de uma qualidade moral do eu. 

Assim, se por um lado o ingresso no papel de doente permite transformar o desviante 

em vítima merecedora de cuidados, por outro, pode levar muito rapidamente a 

uma desqualificação do seu status moral. No Nordeste de Amaralina, mães de 

pessoas com problemas mentais negociam entre estas duas opções: debatem-se para 

atestar a normalidade dos filhos tanto quanto buscam garantir para eles, e para si mes

mas, compreensão e tolerância dos vizinhos. 

HISTÓRIAS DE DOENÇA NO NORDESTE DE AMARALINA 

Como já observado, no Nordeste de Amaralina, é no âmbito da família que 
se tomam as principais decisões e se desenvolvem estratégias para lidar com as 
pessoas que sofrem de problemas de saúde mental. Na maior parte das famílias, a 
responsabilidade pelo doente está a cargo das mães: são elas que administram os 



cuidados diários e dão a última palavra no que diz respeito à escolha de tratamen

to. As histórias contadas por mulheres com filhos doentes estão repletas de casos 

sobre noites sem dormir para atender às demandas do doente, visitas fracassadas 

a vários centros de tratamento, brigas com vizinhos causadas comportamento 

'desviante' dos filhos. 

Se as mães carregam o peso do cuidado e responsabilidade, dificilmente, 

no entanto, conseguem manter o caso restrito ao âmbito da família. A proximida

de das casas e a profusão das redes locais de amizade e parentesco - que se 

imbricam e entrecruzam - trazem como conseqüência inevitável o envolvimento 

dos vizinhos no drama da doença, quer como prestadores de ajuda e apoio, quer 

como veiculadores de informações e estigma (Souza, 1994). Mais do que qual

quer outra enfermidade, a doença mental afeta sobremaneira a dinâmica social da 

vizinhança. Reter o doente no espaço reduzido da casa e, portanto, evitar que ele 

se envolva em incidentes com os vizinhos é, em geral, tarefa árdua. Muitos 'malucos' 

a c a b a m se t r a n s f o r m a n d o em p e r s o n a g e n s do b a i r r o , ora t e m i d o s , ora 

ridicularizados, perseguidos pelas crianças e evitados por adultos temerosos. Em 

suas narrativas, as mães respondem aos estereótipos que orientam tais reações, 

revisando habilmente a biografia dos filhos, de modo a reconstruir-lhes a identidade 

em termos mais favoráveis. Muito se perde quanto ao sentido destes relatos quando 

não se leva em consideração sua qualidade de resposta, isto é, de parte inserida em 

um diálogo mais amplo. 

Evitar o estigma e suas conseqüências danosas para o eu é, sem dúvida, o 

objetivo implícito que orienta a maioria das narrativas. E m alguns casos, a doença 

é negada mediante relatos normalizadores; em outros, é afirmada como fruto de 

um esforço para garantir o direito a reações positivas por parte dos outros. Longe 

de serem excludentes, tais estratégias freqüentemente se combinam em uma mes

ma história. 

Rosário, sobre a filha Adélia: Ela sabe que ela não é maluca, que ela lê 
tudo, ela gosta de tomar banho, gosta de andar limpa, gosta de um perfu
me. Você gosta de tudo que é bom, "é sim". Ela sabe que não é maluca, ela 
diz que "maluco não anda assim, não". Aí ela se aborrece, os menino vai 
tudo atrás. É lugar de fraco, lugar de pobre, têm muitos meninos na rua, 
né. Aí os menino começa: "maluca, maluca!" Aí ela pega uma pedra, pega 
uma pedra, aí eles vão tudo atrás. Chega adiante, encontra mais de não 
sei quantos, aí acompanha. Aí ela ruma pedra ni um, ruma pedra no outro. 
Aí cria um problema sério. 

Rosário, sobre a filha Adélia: Uma vez mesmo a polícia pegou ela aí e 
ela... Os menino começa a perseguir ela, chama ela de maluca, ela diz que 
não é maluca, então, tome pedra nos menino. Os menino toma nela, às 
vez não pega nos menino, pega num adulto. Uma vez mesmo pegaram 
ela, levaram lá pro Juliano. Eu num tava em casa, quando eu cheguei é 
que fui buscar. Chegou lá, a assistente social disse pra mim que tava me 



esperando chegar lá, que tinha certeza que eu ia pegar ela. Aí disse pra 
mim que ela não era nada de maluca. Maluco era o policial, que os menino 
perseguia ela, ele, de reclamar com os menino, pegava ela, levava pra lá. 
[A assistente social] disse que ia mandar trazer de volta, que ia mandar 
trazer de volta. Ela não era maluca não. "Leve sua filha, que sua filha não 
é nada de maluca". 

D. Rosário é mãe de Adélia, uma das 'doidas' mais famosas do Nordeste, 
conhecida como Mexe-Mexe por suas incursões freqüentes à rua e comporta
mento extremamente violento. Enquanto a comunidade ressalta as constantes e 
violentas romarias de Adélia pelo bairro, pelas quais lhe atribui o rótulo de "doida 
de jogar pedra", Rosário, ao relatar o caso da filha, reconfigura o problema a partir 
de outro sintoma: as convulsões das quais Adélia era vítima desde os quinze anos. 
Inquirida sobre a relação de Adélia com as pessoas do bairro, Rosário mais uma 
vez reverteu os termos nos quais a história da filha é usualmente contada: a violên
cia de Adélia não é prova de falta de razão, mas sim uma resposta perfeitamente 
racional às investidas das crianças. A irracionalidade está na dinâmica social do 
bairro, "lugar de fraco", onde as crianças passam o dia na rua e os pais não 
exercem o papel de educadores. 

O episódio com a polícia tem um papel importante na construção do argu
mento. Nele, a idéia de que Adélia não é louca não é mais a opinião da narradora, 
mas avaliação feita por outrem, que Rosário não faz mais do que proferir ou 
animar, para usar a terminologia de Goffman. Mais importante ainda, o personagem 
a quem Rosário empresta a voz é um outro autorizado, funcionário qualificado de 
uma inst i tuição psiquiátr ica, que , neste caso , sabe mais do que qualquer um 
do bairro - até do que a própria polícia. Enunciada pela assistente social, a norma
lidade de Adélia toma-se fato. E m sua discussão sobre atos de fala, Hill & Zepeda 
(1992) apontam para as conseqüências estratégicas de se transferir, do quadro 
interativo presente para o quadro da história narrada, o argumento principal que se 
busca defender. Com base nas idéias desenvolvidas por estas autoras, podemos 
dizer que, ao transportar a assertiva da sanidade mental de Adélia do campo interativo 
presente - envolvendo Rosário, a narradora, e sua audiência - para o campo da 
história ou caso passado - envolvendo Rosário, a personagem, e os outros com 
quem interagiu - , Rosário toma difícil a contestação ou questionamento, no presen
te, de tal assertiva. Ao dar voz a pessoas qualificadas, reforça ainda mais seu ponto de 
vista. Deste modo é que, mais adiante, narra um encontro da filha com a médica, em 
que esta se surpreende com a capacidade de Adélia de responder prontamente a todas 
as perguntas que lhe são feitas. Pairando no ar, permanece a pergunta que dá o tom do 
seu relato: pode alguém assim ser legitimamente tachada de louca? 

Paralelamente a este argumento normalizador, Rosário desenvolve a idéia de 
que Adélia tem uma doença - foco - cujos sintomas principais são as convulsões. 
Várias outras mães postulam o mesmo papel de doente para seus filhos-problema: 



Rosário, sobre Adélia: O problema dela é esse que eu lhe disse... foco. 
Mas a pessoa pode ficar boa de foco, é só tomar o remédio nas hora 
certa, que fica boa. 

Carmen: Eu pensei que fosse epilepsia, mas... 
Entrevistador. Ε o que é que você sabia sobre epilepsia? 
Carmen: Que a epilepsia é uma doença que baba, que, sei lá, a pessoa 
fica tendo... que eu já vi o rapaz dando crise, um colega meu que tem ali 
embaixo. Ele sempre dá. Mas eu achei diferente porque ele [o filho] não 
baba. Ε o rapaz que eu vi, que tem essa doença, ele baba. (...) [A doutora 
disse] "Ói, seu filho tá com um pequeno foco". Aí eu: "e o que é isso?" 
Ela me explicou que era uma coisa que dava assim no cérebro, sabe? Mas 
que era uma coisa que, com o tempo, com a medicação assim certi¬ 
nha, que sumia. Aí eu fiquei mais tranqüila. Aí eu perguntei pra ela de 
que poderia ter sido provocado. Ela disse: "deve ter sido alguma panca
da que ele tomou quando pequeno, às vezes você não viu". Perguntou 
quem tomava conta dele, como foi o parto dele. 

Damiana, sobre o filho Nando: Eu não sei lhe explicar o que é foco. Ε um 
problema que no... exame, eu vejo assim. Não sei o que, pariental direito, 
só do lado direito que acusou. Mas eu, conversando com as pessoas, me 
disseram que o foco não é nada demais, não é uma doença ruim. O foco 
é uma veia que faz parte do cérebro que entope. Ε como através do 
medicamento, [se] a gente for dando certinho, com o tempo ele vai des
manchando, que é o sangue, né, que entope, é, deve ser o sangue. Aí 
com o tempo do medicamento ele vai dissolvendo, né? Vai virando, tor
nando um líquido normal e vai melhorando. 

E m um primeiro plano, pode-se observar que o diagnóstico de foco é traça
do por contraste ao de epilepsia e que o contraste repousa nos signos: em ambas 
as doenças se verifica convulsão, mas a baba é signo diferenciador da epilepsia. 
Entretanto, ao desenvolver tal raciocínio, as mães não estão simplesmente ope
rando uma classificação fria dos signos em sintomas e destes em enfermidades 
n o m e a d a s : b u s c a m afas ta r , p o r i n t e r m é d i o de u m a s e l e ç ã o de t r a ços 
comportamentais, o estigma ligado à epilepsia, ainda bastante forte na classe tra
balhadora. A epilepsia marca o doente para o resto da vida, é tida como doença 
contagiosa que desencadeia uma série de reações negativas por parte dos outros. 
O foco, por sua vez, é apresentado como uma doença 'neutra' , curável. A descri
ção de Damiana é bem ilustrativa neste sentido: ao explicar o problema do filho 
como resultante da obstrução de uma veia, ela conduz os ouvintes a visualizarem 
a reversão deste estado. Desatrela-se, assim, a doença da identidade de Nando. 

Como tantas outras mães de crianças com problemas, Damiana vê nítidas 
vantagens em garantir ao filho o status de doente. O pequeno Nando é conhecido 
no bairro como criança violenta e incontrolável: está sempre na rua, anda nu e 
demonstra um interesse sexual precoce, agride as outras crianças e revela total 



desrespeito pelos adultos. De certa maneira, o comportamento moralmente con

denável de Nando põe em questão o desempenho de Damiana como mãe. O seu 

ingresso no papel social de doente exime ambos - Nando e Damiana - da respon

sabilidade pelas falhas morais cometidas, legitimando suas expectativas quanto a 

um tratamento tolerante e compreensivo por parte dos outros. Entretanto, é 

igualmente importante para Damiana evitar que a identidade de doente conduza à 

atribuição do rótulo de maluco a seu filho, pois isso implica danos ao próprio eu. 4 

O diagnóstico médico de foco tem papel fundamental na construção do seu 

argumento. Transformado em categoria popular, o foco é apresentado como do

ença da cabeça, assim como pneumonia é doença dos pulmões e pressão alta é 

doença do sangue e do coração. Isso significa que o problema de Nando é similar 

a qualquer outra doença: afeta apenas uma parte do corpo (como os exames mé

dicos comprovam) e pode ser tratado com remédios. D. Rosário elabora argu

mento semelhante para explicar o problema da filha. Descrevendo o foco como 

uma condição temporária que pode ser revertida pelo uso de medicamentos, ela 

busca, a um só tempo, manter intacto o status de pessoa de Adélia e assegurar-lhe 

o papel de doente. 

A possibilidade de combinar várias vozes no quadro da narrativa contribui 

para fortalecer o argumento. Ao fazer uso do discurso indireto, o narrador difun

de para outros a responsabilidade pelo conteúdo do que é dito, mantendo-se no 

papel de mero transmissor de informações adquiridas. Longe de significar uma 

anulação de si perante os fatos, ser o informante neutro é engajar-se ativamente na 

construção de uma posição por vezes bastante vantajosa. Posicionando-se como 

narradoras isentas, enquanto colocam as principais assertivas sobre o estado dos 

seus filhos na boca de personagens dotados de autoridade legitimada - o médico, 

por exemplo - , as mães transformam tais assertivas em fato. 

Se o ingresso no papel de doente exime seu ocupante - e aqueles de quem, 

em certa medida, é uma extensão moral - de culpa pelo comportamento desviante, 

não resolve de todo, porém, a questão da responsabilidade. Isso porque a idéia de 

que o foco pode ter origem em uma pancada na cabeça ou queda coloca em 

suspeita o desempenho dos pais: tais 'acidentes' podem apontar para a negligência 

ou o excesso de violência, ambos moralmente condenáveis. Em diversas narrati

vas produzidas pelas mães entrevistadas, a atribuição de causalidade vê-se marcada 

pelo esforço de negociar a questão-chave da responsabilidade: 

Cleide, sobre o filho: Não sei, não tenho idéia do que possa ser... Porque 

ele não tomou queda quando era pequeno. Na minha mão, nunca tomou 
queda. Quando ele era pequeno, não deixava nem em cama assim, em 
cama alta, botava sempre no chão, em uma esteira, numa coisa assim no 

chão, pra evitar de cair. Ao não ser jogando com um amigo, que ele jogou 
muita bola... Ele gosta muito de esporte, de bola, né, ia pro colégio fazer 

física de manhã cedo, no colégio. A não ser na rua... não sei na rua. 



Cleide enfatiza o cuidado e dedicação que sempre dispensou ao filho, opon

do o ambiente ordeiro e protegido da casa, sobre o qual tem direta responsabilida

de, ao domínio incerto da rua, por cuja dinâmica não tem de responder: se algo 

sucedeu à criança, só pode ter sido neste último domínio. Carmen, por sua vez, 

relata uma entrevista com a médica em que esta levanta a hipótese de que seu filho 

possa ter caído sem que ela tenha tido conhecimento: "perguntou quem tomava 

conta dele". Mais adiante completa: 

Eu parava e pensava: "meu Deus,, eu sempre tive cuidado com ele". Só 
meu problema que eu larguei ele com dois meses e pouco para ir traba
lhar. Mas quem tomava conta era minha mãe. 

Neste trecho, Carmen logra distribuir ou dispersar a responsabilidade pela 

doença chamando atenção para o contexto: se o seu desempenho como mãe não 

foi dos melhores, a culpa - ao menos em parte - deve-se aos limites impostos pela 

própria situação. De um comentário sobre sua atuação individual como mãe pas

sa, sutilmente, a uma avaliação das circunstâncias que a obrigam a exercer o papel 

de mãe. O relato já não está mais centrado no exame de qualidades e feitos indivi

duais; seu eixo foi deslocado para um exame do contexto social. Elabora-se assim 

o que Goffman (1974) chamou de 'história triste': uma revisão cuidadosa da 

biografia em que as discordâncias entre fatos vividos e valores sociais apresen

tam-se fora da responsabilidade do sujeito. Relatando a eclosão da doença de seus 

filhos, muitas mães constroem histórias tristes em que se constituem como per

sonagens impotentes em face das adversidades da vida: 

Rosário: quer dizer que ela desde pequena já vinha com problema, né. 
Eu num procurei ver isso, que eu num tinha nem tempo. Era uma vida 
muito agitada... o pai me deixou com os filho, né. Eu sozinha pra criar, 
botar no colégio... Todo mundo. Depois peguei, botei na casa da minha 
mãe, ainda nesse tempo tinha minha mãe, ela olhou, tomou conta, eu 
sempre trabalhando ni restaurante... trabalhando nas casa de família. 
(...) Ε mandava qualquer trocadinho, nessa agitação. Não ligava pro 
outro lado, né. Que quando a pessoa, o pai, tem responsabilidade, que 
sempre fica rente com a mãe, a mãe procura cuidar dos filho direitinho, 
procura ver o que é que os filho precisa. Mas quando a pessoa passa a 
ser mãe e pai, né... 

Joana: Eu tava esperando [ele nascer] no meio da semana e foi logo na 
terça-feira que ele nasceu. Aí pronto, aí ele se assustou, né, pronto, ficou 
dor aqui, dor ali, ficou com esse problema. (...) Porque eu vejo aí, hoje em 
dia, tanta coisa pra uma criança nascer perfeita, que os pais não devem 
fumar, os pais não devem beber, os pais não devem brigar, né. A gente 
não brigava, mas eu era muito preocupada com meu trabalho, aquela 
coisa assim, de num me tocava se eu tivesse sentindo uma coisa nem 
nada e eu parar... 



A análise dos processos narrativos pelos quais os indivíduos reconstituem 
experiências de aflição mostra-nos que a doença não pode ser tratada como resul
tado de uma associação mecânica entre signos e sintomas, segundo a operação de 
modelos culturais internalizados (Alves & Rabelo, 1994). Constitui, ao contrário, 
uma realização sempre renovada dos indivíduos em contextos interativos especí
ficos. Isso significa dizer que entre o modelo e a experiência não existe uma 
relação intrínseca, universal: o modelo que explica os sinais de uma experiência 
singular é, antes de mais nada, aquele que os indivíduos logram construir ou 
apresentar como explicação para esta experiência. Ao menos em parte, é mediante 
a elaboração de narrativas que tal construção se realiza. Dizemos em parte porque, 
em última instância, é no campo interativo, em um embate de diferentes vozes, 
que se define o status de uma narrativa como discurso dotado de autoridade. Ao 
narrar um problema, caracterizando-o como doença, os indivíduos fazem mais do 
que apontar para fatos consumados: tecem em tomo de si os fios de uma realidade 
em que buscam habilmente envolver os outros. Transformando-se em personagens, 
falando através de outros autorizados e mantendo-se no papel de narradores isentos, 
enquanto o argumento que defendem se desenvolve no plano da história, negociam 
responsabilidade, definem identidades e pleiteiam o direito a determinados trata
mentos. Recuperando a concepção triádica da semiótica de Peirce, podemos dizer 
que as narrativas funcionam como signos por meio dos quais os indivíduos se 
voltam para a experiência ou trajetória passada de aflição (objeto), conferindo-lhe 
ordem à luz de um projeto (interpretante). O interpretante relaciona-se ao estado 

A história triste permite ao narrador preservar uma imagem positiva de si, 

com base na qual pode negociar um realinhamento da posição dos outros. O 

drama narrado por mães como Rosário e Joana, centrado no conflito entre a 

necessidade do trabalho e o dever de mãe, é comum a quase todas as mulheres de 

classe trabalhadora, tenham ou não filhos doentes. O caráter intercambiável do 

papel do personagem central da história, isto é, a possibilidade de que qualquer 

outra mulher pudesse estar em tal papel, cria uma cumplicidade entre narrador e 

ouvintes que garante, ao menos potencialmente, reações de piedade e compreensão. 

É interessante sublinhar que não é apenas pelo conteúdo da história contada que 

as duas narradoras afastam de si a responsabilidade pela doença dos seus filhos; 

logram-no também pelo próprio recurso narrativo. O fato de que o eu que narra a 

história e o eu que a vivenciou no passado (agora transformado em personagem) 

já não são mais a mesma pessoa toma problemática a imputação da culpa ao 

primeiro, diluindo, assim, a responsabilidade pelos distintos níveis em que o 

argumento é desenvolvido. 

CONCLUSÃO 



1 Este capítulo é uma versão modificada de trabalho apresentado no XVIII Encontro 

Anual da Anpocs (1994), no GT Corpo, Pessoa e Doença. 

2 Outra definição de Peirce: "Um signo ou representamem é uma coisa qualquer que 
está para alguém em lugar de outra coisa qualquer sob um aspecto ou a um título 
qualquer. Dirige-se a alguém, isto é, cria no espírito desta pessoa um signo equiva
lente ou talvez um signo mais desenvolvido. A este signo que ele cria dou o nome 
de interpretante do primeiro signo. Este signo está em lugar de qualquer coisa: do 
seu objeto. Está em lugar deste objeto, não sob todos os aspectos, mas em referên
cia a uma espécie de idéia que por vezes tenho dado o nome de fundamento do 
representamem" (Peirce, apud Rodrigues, 1991:90). 

3 Não pretendo desenvolver aqui um exame rigoroso da semiótica de Peirce, senão 
explorar algumas de suas implicações analíticas para o estudo das narrativas em 
antropologia e sociologia. 

4 O caso de Nando é discutido com detalhe no capítulo seguinte. 

de coisas futuro que se deseja alcançar, pondo em movimento a narrativa sobre a 

doença. Poderíamos, também, dizer que remete à abertura para possibilidades 

futuras de lidar com o problema que se expressa na maioria das narrativas. 

Por fim, cabe mais um comentário sobre as narrativas de doenças. Se, ao 

reconstruir a história dos filhos, mulheres como Rosário, Damiana e Carmen 

buscam ajustar os eventos vividos a um padrão socialmente reconhecido, nem 

sempre logram produzir um relato monolítico. Assim é que, ao longo de suas 

narrativas, abrem-se brechas no argumento elaborado, como se os autores vaci

lassem e subitamente recomeçassem a história a partir de outro ângulo, deixando 

entrever aos seus ouvintes o processo mesmo de elaboração do sentido. Estes 

cortes e ambigüidades parecem revelar uma tensão permanente, não resolvida, 

entre o padrão que se busca impor e uma experiência que não se ajusta perfeita

mente a tal padrão. Conforme diz Good (1993), este caráter aberto das narrativas 

de doenças deve-se ao fato de que muitas delas relatam uma experiência que ainda 

está em processo, continuamente adquirindo novos contornos. Pode-se dizer, então, 

que as narrativas tanto constituem uma tomada de posição diante de uma experiência 

vivida, quanto oferecem um comentário sobre as dificuldades de sustentar tal 

posição, não apenas perante os outros, mas também perante si próprio. Colocan

do à mostra o trabalho de explicar a aflição, de ajustá-la a um modelo estabelecido, 

as narrativas apontam para a fluidez das nossas construções de sentido. Peirce já 

acenava com esta idéia ao conceber a semiose como processo dinâmico, sempre 

renovado e, portanto, também sempre incompleto. 

NOTAS 
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