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1 CLARO, L. B. L. Hanseníase: representações sobre a doença. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 1995. 

INTRODUÇÃO TEÓRICA Ε METODOLÓGICA AO 
PROBLEMA DA HANSENÍASE 

A hanseníase é uma moléstia de evolução prolongada com grande potencial 
incapacitante. Atinge principalmente as camadas mais pobres da população e apre
senta endemicidade em todas as macrorregiões brasileiras. Como veremos, o oculta
mento da doença, inclusive a recusa a se submeter a um tratamento médico, é co
mum, não só devido ao estigma e aos preconceitos existentes em torno de sua ma
nifestação e à dificuldade de acesso aos serviços de saúde, como também às repre
sentações sobre o corpo e as condições de vida e de trabalho da população traba
lhadora afetada. 

Estudos sobre a dimensão sociocultural da hanseníase no Brasil são raros. 
Destacam-se, nesse sentido, os filmes do professor Ítalo Tronca, do Departamento 
de História da UNICAMP , que, através de entrevistas com médicos e pacientes, re
constitui admiravelmente o drama do confinamento compulsório nos antigos lepro
sários no Estado de São Paulo. 

Recentemente, a Editora Fiocruz lançou Hanseníase, de Lenita Claro,1 livro 
este que apresenta alguns pontos em comum com a nossa abordagem no que se re
fere à análise qualitativa das representações sobre a doença. A possibilidade de 
comparação dos dois contextos em que se desenrolam as pesquisas, em trabalhos 
posteriores, deverá contribuir consideravelmente para a compreensão deste proble
ma em escala nacional. 

Devido ao fato de a hanseníase ser uma doença erradicada nos países desen
volvidos, os poucos estudos disponíveis sobre esse tema na área de ciências sociais e 
de psicologia social referem-se a contextos subdesenvolvidos e são bastante restritos. 
Alguns desses trabalhos serão comentados no desenrolar deste livro. 

Não obstante a carência de preocupação com este campo de estudo, trata-se 
de uma área privilegiada para uma investigação antropológica (antropologia da me



dicina), sociológica (sociologia da saúde), histórica e de psicologia social, na medida 
em que lida com um problema que, além de médico, penetra profundamente no 
imaginário popular, inclusive dos próprios profissionais da medicina e da saúde. 
Acreditamos que o foco dirigido pelas disciplinas referidas acima a uma endemia, 
que tem sido tratada quase que exclusivamente pela epidemiologia, deve contribuir 
para refinar a compreensão existente sobre este problema e, com isso, aumentar a 
possibilidade de controlá-lo. 

É redundante afirmar aqui a importância de um conhecimento mais profundo 
desta realidade, não só para o desenvolvimento dessas áreas acadêmicas como tam
bém para a otimização dos serviços de saúde. É suficiente lembrar, em primeiro lu
gar, que, no caso do Brasil, a hanseníase atinge um número superior a quinhentas 
mil pessoas, grande parte das quais em idade produtiva, influenciando negativamen
te o seu trabalho, a formação da sua família e a sua integração social. Em segundo 
lugar, como mostraremos adiante, várias pesquisas sobre o assunto mostram que há 
indícios suficientes para se acreditar que o número de doentes está aumentando, 
gerando, com isso, um verdadeiro problema de saúde pública. 

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

A pesquisa de campo transcorreu durante o ano de 1993. Foram pesquisadas 
34 famílias, envolvendo 45 doentes de hanseníase e 164 comunicantes. Deste uni
verso, foram diretamente entrevistados 90 indivíduos, sendo 33 doentes e 57 comu
nicantes. No Centro de Saúde I (Policlínicas I), que concentra cerca de 95% do aten
dimento à hanseníase na região de Campinas, foram entrevistados oito profissionais, 
sendo três médicos, três enfermeiras e dois auxiliares de saúde. Outros especialistas 
em hanseníase da Prefeitura Municipal de Campinas, da Secretaria Estadual de Saú
de e da U N I C A M P , totalizando cinco profissionais, foram também entrevistados. 

A entrevista semi-estruturada aplicada a pacientes, comunicantes, agentes de 
saúde e especialistas foi o principal instrumento metodológico da pesquisa. O moti
vo da entrevista foi explicado logo no início da mesma. O argumento, coleta de ma
terial para um livro, foi, em geral, aceito sem problemas pelo entrevistado. Os entre
vistadores foram freqüentemente confundidos com agentes de saúde, ocorrendo 
pressões para a obtenção de informações sobre a doença e o tratamento. Sempre 
que isso ocorreu, voltava-se a questão para o entrevistado, numa recusa a assumir 
este papel. É evidente que, se houvesse concessões nesse sentido, a pesquisa seria 
prejudicada pelas expectativas e atitudes geradas, que muito provavelmente iriam 
interferir negativamente em seus propósitos. 

Não houve qualquer limitação no que diz respeito à duração e quantidade 
de entrevistas dirigidas para um determinado ator ou grupo de atores. Em geral, elas 
duraram duas horas, e em cerca de 30% dos casos mais de uma entrevista foi produ



zida para o mesmo grupo familiar ou com o mesmo agente ou técnico de saúde, 

com o intuito de checar certas indagações produzidas no primeiro contato. 

As entrevistas com doentes e com comunicantes foram produzidas à noite, 

após a jornada de trabalho, momento em que era mais fácil reunir a família. Em to

das as ocasiões, com a exceção de uns poucos doentes que viviam isolados, elas fo

ram realizadas coletivamente, reunindo a maior parte possível de membros da famí

lia maiores de dezesseis anos. Todas as entrevistas foram gravadas e, posteriormente, 

transcritas. 

Na maioria das vezes, as entrevistas transcorreram num ambiente descontraí

do e acolhedor. Como já mencionado, a presença de uma enfermeira foi importan

te para a receptividade aos entrevistadores que, inicialmente, eram reconhecidos 

como membros da equipe de saúde. O fato de a entrevista estar sendo realizada em 

presença de outros membros familiares foi em geral positivo, uma vez que estimula

va e checava as respostas do entrevistado. Freqüentemente, os membros da família 

participavam e opinavam a respeito das questões propostas, levando os entrevista

dores a participarem como promotores improvisados de uma dinâmica de grupo. 

Nestas ocasiões, a técnica utilizada foi concentrar o questionamento no entrevistado 

sem desestimular a participação dos demais. Os comunicantes foram selecionados 

para serem entrevistados a partir de seu desempenho nesta primeira entrevista. Em 

algumas ocasiões, o contato com os comunicantes ocorreu no mesmo dia e, em ou

tras ocasiões, em dias diferentes da entrevista com o paciente. 

As famílias estudadas foram constituídas a partir de doentes sob tratamento 

poliquimioterápico, inscritos no programa de controle de hanseníase do Centro de 

Saúde I (Policlínicas I) de Campinas. Cinco pacientes que se submetiam a tratamen

to tradicional (todos eles parentes intradomiciliares dos pacientes originalmente sele

cionados para entrevista), foram incluídos na amostra. Como a poliquimioterapia 

está trazendo um novo alento ao tratamento da hanseníase com a perspectiva de re

dução significativa no tempo de tratamento e aumento nos índices de cura, há tanto 

da parte da população doente como da equipe médica um maior envolvimento 

com o tratamento e uma expectativa maior de cura. Esta hipótese foi confirmada em 

conversas iniciais com a equipe do Centro de Saúde e com as primeiras entrevistas-

teste, os quais envolveram doentes que se submetiam a um tratamento tradicional. 

A partir do pressuposto de que um número em torno de 30 famílias iria cons

tituir uma amostra adequada para os propósitos desse projeto de pesquisa, sortea

ram-se, entre os doentes, 70 nomes. Os 34 efetivamente pesquisados o foram a par

tir da disponibilidade, aceitação e disposição de contribuir para a pesquisa. Em ge

ral, as famílias mostraram-se bastante motivadas para a concessão de entrevistas, de 

modo que este número foi obtido a partir das primeiras 41 tentativas. 

Diante do pressuposto de que apenas uma minoria se interessa em explicar, 

entender e questionar a sua própria experiência de vida, esta minoria, ou seja, o 

universo amostral da pesquisa, consistiu no seu principal objeto de interesse. A me



todologia antropológica já demonstrou, em várias ocasiões, a utilidade deste enfo
que metodológico, uma vez que permite a expressão do que a maioria da popula
ção experimenta, sente, faz e pensa, mas não expressa dentro de um quadro de re
ferência formalizado e coerente, deixando esta tarefa para os seus "intelectuais".2 

O roteiro de entrevista com os pacientes foi previamente testado, tendo che
gado a oito temas básicos, a saber: situação de vida, trabalho e lazer; cosmologia so
bre saúde e doença; diagnóstico e tratamento da hanseníase; conhecimento e ava
liação da hanseníase; benzimento, automedicação e medicinas alternativas; relacio
namento social, familiar e de trabalho; avaliação do governo, do serviço e da medi
cina; expectativas, estratégias e atitudes. 

A pesquisa com a equipe de saúde contemplou a grande maioria dos profis
sionais (médicos, enfermeiras e atendentes) que se dedicam ao combate à hansenía
se no Centro de Saúde I de Campinas. Apenas uma assistente social e duas enfer
meiras dessa equipe não foram entrevistadas. O roteiro da entrevista com esses 
agentes incluiu, além dos dados pessoais e profissionais de cada entrevistado, sua vi
são do problema, do serviço, das formas terapêuticas e da vontade política do go
verno em lidar com a situação. 

Os aspectos epidemiológicos e históricos da hanseníase bem como os dados 
gerais e de saúde referentes ao município de Campinas foram analisados a partir de 
dados provenientes de documentos internos às repartições públicas, de textos legis
lativos, regulamentares e outras fontes secundárias. Contribuíram também para a ge
ração desse tipo de dado, as entrevistas realizadas com técnicos especialistas da Pre
feitura Municipal de Campinas e com professores do Departamento de Medicina 
Preventiva da U N I C A M P . 3 

Um princípio teórico fundamental presente neste livro considera que o saber, 
as representações, as ideologias, assim como os comportamentos e as práticas indivi
duais ou coletivas só têm sentido e adquirem significado no interior de um determi
nado contexto socioeconômico e cultural. Este, por sua vez, manifesta-se, evidente
mente, em diferentes níveis de realidade, ou em diferentes escalas. O nível macros
social determina, no caso do foco gerado por este projeto, como se realizam as polí
ticas de saúde e como estas políticas chegam efetivamente a se materializar em pro
gramas e em meios assistenciais. Ainda neste nível, as condições de trabalho, de sa
lário e de vida em geral são também indispensáveis para a compreensão do proces
so saúde e doença. No nível local, a situação de uma cidade, de um bairro ou de 
uma rede social específica pode conter determinantes importantes que configuram 
as condições efetivas que cercam a questão da saúde e da doença. 

2 TURNER, V. W. Muchona the hornet, interpreter of religion. In: CASACRANDE, J. B. (Ed.). In the Company 
of Man. New York: Harper, 1960. 

3 Agradeço em especial aos professores Gastão Wagner de Souza Campos e Emerson Elias Merhy, que 
transmitiram, em longas entrevistas, as suas experiências quando serviram à Secretaria Municipal de 
Saúde de Campinas. 



Diante destes condicionantes gerais, o indivíduo tende a se organizar no sen
tido de preservar sua saúde e sua vida. Esta organização ocorre em diversas cama
das, tendo o sindicato, as associações de bairro ou as diversas religiões um papel dos 
mais importantes na formação de visões de mundo e de práticas relativas à saúde e 
à doença. Essa organização também ocorre em nível informal de vizinhança e fami
liar, tendo em vista uma postura menos política e mais descontraída, em função de 
uma adaptação à realidade vivida mais imediata. 

Temos, portanto, dois tipos de influência organizadora que atuam sobre o sa
ber, as representações e as práticas diante da doença em geral, e da hanseníase em 
particular: a influência que vem de cima e de fora, referente ao modo de produção 
e às condições socioeconômicas presentes no plano nacional, estadual e municipal e 
a influência que vem de dentro do raio de ação individual, qual seja, o espaço social 
que permite a um indivíduo reagir, manipular ou se adaptar num nível prático e 
simbólico à realidade que lhe é imposta. 

Esta perspectiva impõe duas posturas analíticas diferentes, mas complementa
res: a primeira parte do geral para o particular, num processo dedutivo, enquanto a 
segunda parte do particular para o geral, num processo indutivo. Embora este proje
to esteja interessado em captar estas duas dimensões, o seu escopo maior privilegia 
o segundo aspecto. Nesse sentido, a metodologia empregada refere-se à preocupa
ção de focalizar um universo relativamente pequeno e, assim, extrair padrões váli
dos para uma realidade mais ampla. 

Além de se referir a essas questões de ordem teórica, o estudo mostra uma 
dimensão eminentemente prática, na medida em que, ao enfatizar o aspecto socio
cultural da doença, promove um paradigma médico voltado ao ser humano num 
sentido mais global e holístico que inclui a biologia, mas não se reduz a esta dimen
são. Como veremos no decorrer deste trabalho, a grande maioria dos casos pesqui
sados revela que antes do diagnóstico da doença, o paciente foi tratado por vários 
médicos a partir de diagnósticos equivocados, revelando um conhecimento precário 
dos profissionais da saúde sobre o assunto. Veremos, nesse sentido, que esse desin
teresse se ajusta a um paradigma predominante que, contido na educação médica e 
na política oficial de saúde, ao invés de contribuir para ampliar o sentido de saúde e 
promover ações efetivas de controle da doença, oferece uma perspectiva distorcida 
da realidade em sintonia com práticas de eficácia reduzida. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

De um modo geral, a concepção positivista da ciência moderna confere uma 
preponderância explícita ao método enquanto modelo lógico-conceptual que en
quadra e seleciona os dados no interior de seus próprios limites. Nesse sentido, o 
positivismo caracteriza-se por conceber um tipo de razão subjetiva, formal e instru



mental, cujo único critério de verdade é seu valor operativo, ou seja, seu papel na 
dominação do homem e da natureza.4 

Se, nas ciências sociais, o positivismo não tem resistido aos seus críticos, su
cumbindo diante de metodologias mais modernas e sofisticadas, em vários outros 
campos científicos, particularmente nas ciências naturais, médicas e biológicas, ele 
tem subsistido a ponto de ainda coincidir com o seu paradigma dominante. 

O paradigma positivo-mecanicista dominante na medicina tende a não reco
nhecer o papel da sociedade, da cultura, da comunidade científica e da própria his
tória na determinação de seu objeto de conhecimento e da maneira de abordá-lo. 
Pressupõe-se, assim, que o ato terapêutico possa ser explicado exclusivamente pela 
intervenção química ou física nas diferentes partes e estruturas do organismo huma
no no sentido de eliminar a doença, percebida, em grande medida, pela agressão 
monocausal externa de um agente patológico. 

No entanto, dois fatores fundamentais têm recentemente contribuído para 
abalar os alicerces do paradigma positivo-mecanicista na área da saúde. O primeiro 
e principal deles diz respeito à deficiência desse paradigma em conceptualizar os 
problemas modernos da saúde humana. Estudos têm mostrado que condições am
bientais, socioeconômicas e culturais revelam-se com importância muito maior para 
a saúde de uma população do que condições relativas à intervenção médica-bioló
gica individual.5 Existem também fortes indícios de que, a partir de um certo ponto, 
o aumento do nível de atividades médicas numa sociedade não corresponde a um 
aumento do nível de saúde da população.6 

O segundo fator que tem contribuído para abalar o paradigma positivo-meca
nicista diz respeito aos custos crescentes que esse tipo de medicina (inevitavelmente 
baseado em alta tecnologia) acarreta. Este fator torna-o incompatível com o ideal de 
democratização da oferta de serviços médicos, principalmente em países em desen
volvimento, com escassez crônica de recursos financeiros. 

A postura marxista, ao focalizar o problema da saúde numa perspectiva dialé
tica, critica o positivismo e o reduz a uma mera ideologia de classe. Contudo, embo
ra este posicionamento tenha ampliado o horizonte do problema saúde e doença, a 
sua prática científica mostra algumas fraquezas e limitações. Ao indicá-las, pretende
mos sugerir um caminho que exerceu influência no desenho teórico deste trabalho. 

4 Ver a respeito, Luz, Μ. T. Natural, racional, social - razão médica e racionalidade científica-moderna. 
Rio de Janeiro: Campus, 1988. 

5 MacKEOWN, T. The role of Medicine: dream, mirage or nemesis. London: The Nuffield Provincial Hos
pitals Trust, 1979. 

6 EHRENREICH, J. Introduction. In: ___. (Ed.) The cultural crisis of Modern Medicine. New York: Monthly 
Review Press, 1978. 
POWLES, J. On the limitations of Modern Medicine. In: MECHANIC, D. (Ed.) Readings in medical sociolo
gy,. pp.18-45, The Free Press, New York: 1980. 



Embora exista um marxismo mais aberto que mostra maior flexibilidade con
ceptual, permitindo, com isso, uma abordagem mais fértil do assunto, a predomi
nância de um marxismo fechado e "ideologizado" tem prejudicado o desenvolvi
mento desta área de estudos. De um modo geral, esse tipo de marxismo tem se 
preocupado com a problemática da medicina e da saúde apenas com o intuito de 
reduzi-las à condição de expressão secundária de componentes estruturais mais am
plos e profundos da sociedade. 

De acordo com esta perspectiva, se a medicina científica prevaleceu histori
camente sobre outras formas alternativas, foi porque ela seria mais funcional ao sis
tema capitalista dominante. Este, é importante lembrar, significa o ponto mais alto 
atingido pela humanidade antes de entrar em crise e ser superado pelo socialismo. 
Da mesma forma, se o investimento em medicina curativa mostra-se maior do que 
em medicina preventiva, seria porque na primeira o lucro é maior e sua manifesta
ção mais conforme ao ethos individualista do sistema capitalista dominante. Nessa 
visão, a medicina curativa é percebida como resultante de uma forma de organiza
ção irracional onde predomina uma visão individualista do lucro. Esse sistema entra
ria em colisão com as necessidades coletivas da população, as quais somente um Es
tado centralizado e uma economia socialista planificada poderiam satisfazer. 

No entanto, há dúvidas se realmente este argumento teria condições de resis
tir a uma investigação mais apurada. É, por exemplo, difícil sustentar porque o capi
talismo haveria de beneficiar a medicina curativa ao invés da preventiva, uma vez 
que esta última pode ser, em várias circunstâncias, um excelente investimento eco
nômico. A expansão do comércio, a crescente coordenação das atividades econômi
cas e as necessidades cada vez mais complexas das grandes corporações criaram, de 
fato, uma demanda para a Saúde Pública que o capitalismo foi capaz de satisfazer 
justamente onde ele se manifesta com maior vigor.7 

É um fato incontestável, no entanto, que a medicina preventiva representa um 
paradigma que se opõe ao da medicina curativa na medida em que a proposta de pro
curar doenças em determinantes sociais mais amplos e saúde no controle ambiental e 
na educação comunitária contrapõe-se ao paradigma positivo-mecanicista que toma 
como universo de saúde e doença o corpo humano considerado individualmente.8 O 
que parece simplista e artificial, no entanto, é atrelar automaticamente, sem respeito ao 
contexto e às condições históricas, um desses paradigmas a um determinado modo de 
produção. 

Este caso mostra muito bem que uma ótica teórica pode, em certos contex
tos, obscurecer mais do que esclarecer um determinado aspecto da realidade. Isso 
significa que confiar irrestritamente numa teoria pode ser bastante perigoso, na me

7 STARR, P. The social transformation of american medicine. New York: Basic Books, 1 9 8 2 . 

8 AROUCA, A . S . S . O dilema preventivista - contribuição para a compreensão e crítica da Medicina Pre

ventiva. Campinas, 1 9 7 5 . Tese de Doutoramento. FCM-UNICAMP. 



dida em que essa atitude concorre para que ela deixe de ser um meio ou um instru
mento de apreensão da realidade e adquira vida própria. 

Um outro aspecto crucial da crítica ao marxismo, na área da medicina e saú
de, diz respeito à desconsideração pela noção de cultura e por qualquer tentativa de 
implementar uma medicina com um caráter mais social e humano como, por exem
plo, a declaração de Alma-Ata, observada como sendo apenas uma máscara ideoló
gica imposta pela burguesia para pretender manter o status quo e confundir a luta 
revolucionária.9 É evidente que esta concepção rígida e inflexível da teoria marxista 
não permite perceber a cultura como uma manifestação social que organiza o com
portamento humano em vários níveis de realidade, inclusive o produtivo. 

A antropologia social e cultural tem se encarregado de mostrar que a dimen
são cultural mostra uma esfera de abrangência muito maior do que o sentido marxis
ta de ideologia.10 A sua configuração não se adapta, de modo algum, ao que Marx 
entendia por superestrutura econômica e social. Em realidade, como muito bem de
monstrou Worsley,11 o espaço compreendido pelo termo cultura ocorre, principal
mente, no âmbito da infra-estrutura, compondo com as forças produtivas e os meios 
de produção um todo indivisível. 

Por conseguinte, sustentamos o ponto de que aspectos culturais influenciam 
ou mesmo determinam o que e como produzir no momento mesmo da produção e 
não numa esfera metafísica ou ideológica da realidade. Sem aceitar esse aspecto, o 
marxismo corre o risco de conviver com um viés evolucionista unilinear e etnocên
trico, onde o caráter mecânico e técnico da produção, despojado de qualquer sim
bolismo, propelido por uma vaga e obscura noção de progresso, agiria como o mo
tor da história. 

O autor marxista que mais valorizou a cultura como agente transformador ou 
mantenedor da sociedade foi Gramsci, que compreendeu muito bem que sem uma 
transformação cultural, por mais que se desenvolvam as forças produtivas, não have
rá possibilidade de revolução. Daí a ênfase que a sua obra atribui ao Partido e aos 
intelectuais na transformação de uma sociedade. A sua grande virtude é, sem dúvi
da, descartar completamente a possibilidade de evolução social através de forças 
produtivas mecânicas ou abstratas que se desenvolvem automaticamente. 

Nesse sentido, sustentamos o ponto de que a dimensão cultural, principal
mente a encontrada num setor importante como a prestação de serviços de saúde, 
contribui decisivamente tanto para a manutenção como para a transformação da so

9 NAVARRO, V . A critique of the ideological and political position of the Brandt Report and Alma Ata 
Declaration. In: Int. Jo. Med. Senv., 14 : 1 5 9 - 7 2 , 1 9 8 4 . 

1 0 SAHLINS, M. Culture and practical reason. Chicago: The Un. of Chicago Press, 1 9 7 6 . 

11 WORSLEY, P. M. Marxism and Culture: the missing concept. In: Occasional Paper, n. 4., Department of 
Sociology, University of Manchester, 1 9 8 2 . 



ciedade. Esta postura não diminui a importância do Estado e da relação de classes; 
ela apenas introduz um outro aspecto não menos importante da realidade social. 

Talvez a principal virtude dessa dimensão seja estimular a pesquisa de cam
po. Ao invés de analisar uma determinada realidade, reduzindo-a a um epifenôme
no de causas maiores como, por exemplo, a estrutura de classes ou a organização 
do Estado, ela procura, sem excluir a influência desses fatores mais abrangentes, 
concentrar-se no que a realidade estudada tem de específico. Essa atitude permite, 
ainda, procurar e encontrar, nessa mesma realidade, as condições que contribuem 
para sustentar o seu relacionamento com os fatores socioeconômicos, políticos e 
culturais mais abrangentes. O método antropológico de análise qualitativa de pe
quena escala absorveu muito bem esse tipo de enfoque e, por isso, pode oferecer 
uma contribuição significativa para esse campo de estudo. 

O método qualitativo adotado neste livro traz uma abordagem compreensiva 
que percebe o ator social como um agente que interpreta o mundo à sua volta com 
uma atitude que contém intenções e, portanto, projetos de ação.12 Nesta aborda
gem, a pesquisa não pode ficar prisioneira de hipóteses a-priorísticas, uma vez que a 
compreensão do problema resulta de um processo indutivo, que vai se definindo e 
delimitando na exploração do contexto social onde se realiza a pesquisa. 

É um pressuposto fundamental da pesquisa que os sujeitos a serem entrevista
dos têm representações, embora incompletas, relativamente coerentes em relação 
ao universo vivido e experimentado. Trata-se de um conhecimento prático, de sen
so comum, que forma uma concepção de vida e orienta as ações individuais. Como 
sujeitos da pesquisa, identificam e analisam os seus problemas e propõem interven
ções mais eficazes na realidade. O conjunto dessas representações, compreendendo 
consenso e discórdia a respeito de vários tópicos relativos ao universo vivido e expe
rimentado, deve oferecer, em seu conjunto, uma compreensão mais rica de uma 
realidade cuja natureza assemelha-se mais a um caleidoscópio do que a um tecido 
estruturado rígido, impermeável a contradições e mudanças. 

Configurar a abordagem das representações sociais sob uma única interpreta
ção teórica significa, necessariamente, dimensioná-las a partir de aspectos limitados 
que reduzem a sua complexidade e, em conseqüência, as empobrecem. Como mui
to bem nos lembra Alves & Souza,13 a ambição de chegar a generalizações científi
cas expressas nas tentativas de resumir as ações sociais, culturais e psíquicas a uma 
"geometria do vivido" ou a uma "gramática das ações", além de limitadora, é ilusó
ria enquanto pretende descrever completamente um fenômeno deste tipo. 

Ao invés de usar os fatos para confirmar uma determinada teoria, o método 
adotado neste livro, pelo contrário, utiliza-se de várias abordagens teóricas como 

1 2 SHUTZ, A. Collected Papers I: the problem of social reality. The Hague. Martinus Nijhoff, 1 9 7 3 . 

1 3 ALVES, P. C . & SOUZA, I. M. Escolha e avaliação de tratamento para problemas de saúde: o itinerário te

rapêutico. Texto apresentado no XVII I Encontro Anual da ANPOCS, 1 9 9 4 . (Mimeo.). 



instrumentos que realçam alguns pontos relevantes da realidade. Esta postura tem 
em Weber14 e, mais modernamente, na escola de sociologia fenomenológica15 as 
bases teóricas da teoria da representação social. 

Levando em conta esta postura, o objetivo deste estudo pretende descer à 
microssubjetividade da experiência de saúde e doença, procurando, ao mesmo tem
po, remetê-la a um nível sociológico e cultural mais amplo.16 Trata-se de apreender 
o aspecto exterior do objeto e seu relacionamento com esferas sociais mais amplas 
e, ao mesmo tempo, compreender o sentido interior, subjetivo, presente nas atitu
des e na ação de sujeitos sociais que se encarregam de promover um determinado 
fato social. Como diz Bodstein17 a respeito, "o que se coloca como central na discus
são sociológica hoje segue, em muito, a tradição weberiana de resgatar a explicação 
dos processos sociais pela dupla via: a partir do aspecto exterior, para além da inten
ção dos agentes sociais, sem com isso abandonar a dimensão da participação huma
na na formação e transformação das relações e instituições sociais". 

O contexto e o momento da pesquisa mostraram-se bastante favoráveis à investi
gação. A reforma administrativa e a municipalização dos serviços de saúde, com o pro
cesso de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) então em curso, implicam 
necessariamente um momento de transição que pressupõe instabilidade institucional. 
Nesta condição, o universo vivido e representado perde a sua segurança sustentada pela 
tradição para se colocar como objeto fragmentado, cujas partes se oferecem às várias 
tentativas de reconstrução tanto no plano concreto quanto simbólico. 

Situações como esta são consideradas ideais para a análise de valores, que 
em situação estável permanecem adormecidos nas profundezas da cultura, mas que, 
em situação de transição, emergem como um problema importante vivido e mani
pulado pelos indivíduos envolvidos. Numa situação de transição, os valores perdem 
a sua condição de absolutos e a realidade passa a ser construída, interpretada, mani
pulada, destruída e reconstruída, tendo como matéria prima o confronto de valores 
múltiplos, provenientes da situação vivida individual ou coletivamente pelo ator so
cial. Deste modo, princípios culturais que normalmente não vêm à tona tornam-se 
explícitos e aparentes ao investigador.18 

14 WEBER, Μ. A objetividade do conhecimento nas ciências e na política social. Lisboa: Ed. Lisboa Ltda., 
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16 SPINK, M. J. Desvendando as teorias implícitas: uma metodologia de análise das representações so
ciais. In: Jovchelovitch, S. & Guareschi, P. (Orgs.) Textos em Representações Sociais, Petrópolis: Vozes, 
1994. 
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