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CARACTERIZAÇÃO SOCIOLÓGICA Ε 
REPRESENTAÇÕES SOBRE O MODO DE VIDA 

A partir da metodologia descrita no primeiro capítulo deste livro, a pesquisa 
encontrou 45 doentes (30 homens e 15 mulheres) e 164 comunicantes (74 homens 
e 90 mulheres) em 34 famílias. Foram realizadas entrevistas envolvendo 102 indiví
duos, entre doentes e comunicantes. Os próximos capítulos referem-se às entrevistas 
realizadas com os indivíduos destes grupos amostrais. Este capítulo inicia-se com 
uma caracterização sociológica e prossegue com uma análise das representações so
ciais destes indivíduos sobre as suas condições gerais de vida. 

A maioria (35) dos indivíduos do grupo amostrai de doentes é de classe social 
baixa, que podem ser divididos entre 22 pobres e 13 miseráveis que residem em 
barracos de favelas. Apenas dois, levando-se em consideração fatores tais como ren
da, nível de educação e habitação, podem ser consideradas como de classe média e 
oito de classe média-baixa. Este quadro é consistente com a representação corrente 
que se tem da hanseníase, ou seja, a de uma doença típica da pobreza. 

Quanto ao grupo amostrai de comunicantes, de um modo geral, não há dis¬ 
crepâncias significativas em comparação com a amostra de doentes, a não ser no to
cante ao gênero e à composição etária. Entre os comunicantes, ao contrário do que 
ocorreu com os doentes, há uma predominância significativa de mulheres. Dos 164 
indivíduos pesquisados, 74 são do sexo masculino e 90 do sexo feminino. 

A idéia de família que norteia a pesquisa baseia-se na unidade domiciliar, ou 
seja, os parentes que habitam uma mesma residência. Não foi encontrada uma úni
ca situação em que um residente domiciliar não pertencia à família através de laços 
consangüíneos. A maioria dos casos (24) consiste de unidades familiares compostas 
de agregados (além do núcleo pai-mãe-filhos, freqüentemente, noras, genros, netos 
ou sobrinhos). Das demais famílias, sete são tipicamente nucleares, ou seja, consis
tem de pai, mãe e filhos, duas consistem apenas do casal e uma vive só. Na maior 
parte dos casos, as famílias são numerosas: quinze delas apresentam sete ou mais 
membros habitando a mesma residência. 



A maioria das famílias dos doentes (21) é de migrantes provenientes do meio 
rural, dos quais 11 são procedentes do Estado de São Paulo, inclusive da região de 
Campinas, e 10 de outros estados. 

Focalizando a atenção neste universo sob um ponto de vista individual, dos 
45 doentes encontrados, 14 são solteiros, 21 casados, 6 viúvos e 4 separados. Estes 
números expressam uma percentagem mais alta do que a normal em indivíduos que 
se encontram sós na condição de solteiro, separado ou viúvo, visto ser considerável 
o número de indivíduos em idade de acasalamento. Ε certo que a hanseníase con
corre para explicar esta condição, tendendo a levar o indivíduo ao isolamento. 

Por grupo de idade, predomina, entre os doentes, indivíduos com idade su
perior a 30 anos, principalmente do grupo etário que vai dos 30 aos 40 anos. Entre 
os comunicantes, predomina uma população jovem com menos de 30 anos, como 
mostra a tabela abaixo: 

Com relação à composição ocupacional entre doentes e comunicantes maio
res de 16 anos, os números revelam uma alta incidência de trabalhadores braçais e 
de aposentados e pensionistas, como demonstra esta outra tabela: 



Embora estes números expressem um quadro que não é significativamente di
ferente da condição de emprego para a população trabalhadora em geral (taxa de 
desemprego: doentes 8,8%; comunicantes 9,4%), é necessário enfatizar a grande 
instabilidade no emprego que acompanha o trabalho dos doentes de hanseníase. 
Além disso, uma considerável proporção dos que se qualificam como autônomos 
compreende ocupações esporádicas, "bicos" e outras atividades sem forma contí
nua, como a de ajudante de pedreiro, pintor de parede ou outra ocupação equiva
lente. Entre os aposentados e pensionistas, a maior parte consiste ou de indivíduos 
que se aposentaram por tempo de serviço ou de esposas que enviuvaram. Em ape
nas dois casos foi encontrada uma situação de indivíduos em idade de trabalho que 
recebem pensão, ocasionada pela condição de serem doentes de hanseníase. 

Quanto à renda dos grupos amostrais de doentes e comunicantes, na maioria 
dos casos (37 entre os doentes e 88 entre os comunicantes) os indivíduos recebem 
entre 1 e 5 salários mínimos, com exceção apenas de 8 doentes e 18 comunicantes, 
que recebem um valor superior. Embora esses números sejam compatíveis com a 
realidade disponível para a população trabalhadora brasileira, a hanseníase acarreta 
perdas salariais na medida em que pode implicar dificuldades de trabalho manual e 
pesado, além do tempo gasto com tratamento no centro de saúde e seqüelas medi
camentosas. 

Com relação à renda familiar, a maioria das famílias (21) recebe entre 3,1 e 8 
salários mínimos, das quais 11 recebem valor superior a este e 12 um valor inferior. 
Quando se pensa em renda per capita, a maioria (30) recebe um valor inferior ou 
igual a 3 salários mínimos e, em apenas 4 casos, encontrou-se um valor superior. 



Levando-se em consideração os doentes e comunicantes com idade superior 
a 1 6 anos, temos a predominância de um baixo nível de escolaridade, como mostra 
a tabela abaixo: 

SITUAÇÃO DE VIDA Ε DE TRABALHO 

Como é possível apreender dos dados contidos no tópico anterior, os grupos 
amostrais de doentes e de comunicantes são constituídos, principalmente, de indiví
duos pobres, que partilham condições de vida precárias no interior de um contexto 
mais amplo de instabilidade econômica, política e social, em sintonia com o destino 
das camadas trabalhadoras não especializadas do Brasil. Grande parte dessas famí
lias, com a exceção das poucas de classe média, vive em constante estado de tensão 
provocado por fatores como: a baixa remuneração do trabalho, a instabilidade no 
emprego, a falta de serviços públicos de apoio social, a ameaça representada pelo 
crime e o estado de carência em geral, além da própria situação da doença. 

Sem organização sindical ou de qualquer outra ordem, essa massa urbana 
tem sido definida pela literatura, principalmente a partir do conceito marxista, de 
exército industrial de reserva, ou seja, aquela população desorganizada que, embora 
permaneça às margens do sistema produtivo, influi decisivamente no processo de 
acumulação de capital pela sua simples situação de disponibilidade como mão-de-
obra de reserva, regulando, assim, a remuneração da força de trabalho e permitindo 
a acumulação de capital. Trata-se de uma perspectiva que complementa e enrique
ce os conceitos funcionalistas contidos na teoria sociológica da marginalidade. 

É possível delinear duas vertentes teóricas importantes ao focalizar o proble
ma da pobreza urbana. Uma dessas vertentes percebe este problema mais como 



responsabilidade do sistema social dominante; já a outra o percebe mais como res
ponsabilidade de uma subcultura. Este último ponto de vista, proveniente do traba
lho de Oscar Lewis1 e de seus seguidores, focaliza os fenômenos da pobreza sob o 
ponto de vista cultural, caracterizado fundamentalmente por um sistema de normas 
e valores que diferenciam a população pobre do resto da sociedade. 

De acordo com Lewis, a subcultura da pobreza comporta os seguintes traços: 
forte referência ao imediato, incapacidade de adiar a gratificação para um futuro 
mais ou menos planejado, falta de planejamento familiar e social, iniciação sexual 
precoce, incidência relativamente alta de abandono de mulheres e crianças, tendên
cia à orientação feminina ou maternal, predisposição ao autoritarismo, sentimento 
de marginalização, débil estrutura do ego e falta de sentido histórico. 

O primeiro ponto de vista, que focaliza o problema da pobreza como de res
ponsabilidade do sistema social dominante, influenciado pela corrente marxista, cri
tica o conceito de cultura da pobreza desenvolvida por Lewis na medida em que 
esta desconsidera a dimensão estrutural da sociedade mais ampla, a qual, em última 
instância, define e promove aquele campo cultural. O sistema de estratificação, de 
desigualdade e de dominação, de acordo com esta postura, não resulta da cultura 
da pobreza, mas, pelo contrário, a promove através da exclusão dos pobres nos 
campos ocupacional, educacional e político. 

Alba Zaluar traduz bem, em poucas palavras, esta posição: 

Duplamente excluídos por serem 'outros' e por serem 'incultos' e 'peri

gosos', os pobres urbanos vivem, neste olhar etnocêntrico e homogeneizador, 

o avesso da civilização. O que os exclui não é o seu propalado fatalismo, des¬ 

motivação para o trabalho, apatia e resignação, nem a sua exclusão no campo 

educacional é conseqüência de uma suposta restrição no seu estoque simbóli

co. Sublinhar a cultura da pobreza neste caso termina por desviar a atenção 

das próprias relações de poder e por alimentar as políticas públicas que perpe

tuam a desigualdade.2 

Não é difícil reconhecer verdades, embora parciais, nestas duas posturas teó
ricas e encontrar razões que as sustentam. Percorrer bairros de periferia urbana bra
sileira com um diário e um gravador, entrevistando seus moradores, com toda certe
za revela a opressão tanto de aspectos culturais endógenos como de um sistema so
cial que engendra e perpetua esta realidade. A nossa experiência demonstra ser im-

1 LEWIS, O. Introducción a Ia vida. Ciudad de México: Ed. FCE, 1966. 
LEWIS, O. The culture of Poverty. In: Moynihan, D. P. (Ed.) On understanding Poverty. New York: Ba
sic Books, 1969. 

2 ZALUAR, A. A máquina e a revolta. São Paulo: Brasiliense, 1985. 



possível dissociar estes dois aspectos.3 Em determinados contextos, um ou outro 
aparecem com maior notoriedade. 

É evidente que uma abertura cultural teria o poder de trazer oportunidades 
que, talvez, permitissem escapar das condições opressivas provenientes da estrutura 
social mais ampla. Não há nenhuma prova concreta que permita afirmar com segu
rança que a estrutura social capitalista exija necessariamente a perpetuação da misé
ria. Embora muitos teóricos insistam em afirmar que o capitalismo é indissociável da 
exploração, opressão e pobreza, a história tem mostrado fortes indícios de muitas 
circunstâncias em que a população em geral, incluindo as camadas miseráveis, insis
te em perceber o desenvolvimento do capitalismo como uma possibilidade associa
da mais com libertação do que com opressão. 

Não há dúvida, no entanto, que no momento histórico em que ocorreu esta 
pesquisa os sinais de opressão eram maiores devido à situação de crise e de depres
são econômica. Neste contexto, os indivíduos manipulam a realidade tendo em vis
ta propósitos imediatos de sobrevivência, numa situação que lhes é hostil. 

De qualquer modo, defendemos o ponto de vista, ancorado nas idéias de 
Weber, de que a realidade é sempre maior do que a teoria que a representa, num 
sentido simplificado e provisório. Ao invés de constituir uma dimensão ontológica, a 
teoria seria, nessa perspectiva, apenas um meio ou um instrumento que permite 
apreender da realidade alguns aspectos relevantes. Embora necessite de uma teoria, 
o mergulho na realidade teria o efeito de diluí-la numa experiência que a transcen
de. 

Aproximando mais de perto o objeto de nossa investigação, no que diz res
peito à situação geral de vida, trabalho e lazer, alguns pontos se destacam das entre
vistas realizadas com os grupos amostrais pesquisados, cujos trechos foram selecio
nados abaixo: as dificuldades encontradas no convívio e sobrevivência urbanos, o 
isolamento sofrido pela falta de socialização e lazer, o refúgio procurado na religião 
pelas mulheres e na bebida pelos homens, a solidariedade encontrada nos vínculos 
familiares e de vizinhança, tendo a mulher um papel central. 

Como está, a situação é muito difícil, a gente chega em casa de saco 
cheio depois de tanto trabalho, abre a geladeira e está vazia. A gente trabalha, 
trabalha e nunca tem nada e ainda tem que ouvir a mulher reclamando da si
tuação, esquentando ainda mais a cabeça. A vida que a gente leva é uma vidi¬ 
nha. Apesar de tudo, eu não gostaria de voltar para o sítio. Aqui tem mais mo
vimento, mais gente na rua. (Comunicante, 34 anos, ajudante de pedreiro) 

3 Esta inconsistência na definição de um fato que comporta definições antagônicas foi muito bem anali
sada por Lèvi-Strauss quando diz que a guerra, por exemplo, pode ser resultado tanto de uma defesa 
legítima da pátria como de experimentos realizados por fabricantes de canhões. Ver LÈVI-STRAUSS, C. 
Antropologia Estrutural. São Paulo: Tempo Universitário, 1970. 



Eu não me sinto bem no trabalho porque não há segurança alguma. A 

gente não é registrado e, para não ficar sem serviço, é obrigado a pegar qual

quer coisa. Fazer massa o dia inteiro é muito cansativo, mas graças a Deus eu 

tenho boa saúde. (Comunicante, 48 anos, ajudante de pedreiro) 

Eu tenho muitas preocupações com a família, com um dos irmãos que 

anda em má companhia, com o outro que está desempregado, com o sobri

nho que está doente, com o meu pai que foi operado e com a minha irmã que 

precisa fazer hemodiálise três vezes por semana. A situação ficou ainda mais 

difícil quando soube que estou com hanseníase. (Doente, 24 anos, contínuo) 

Como quase dois terços das famílias estudadas são provenientes do mundo 
rural, quase sempre as suas representações sobre a situação da vida que estão levan
do no meio urbano remetem a uma comparação com a vida que levavam antes. 
Embora as dificuldades encontradas nesta última circunstância fossem constantes, a 
totalidade das entrevistas revela que a presente situação é pior do que a anterior. 
Os pontos levantados para sustentar esta avaliação referem-se, especificamente, à 
melhor qualidade e maior abundância dos alimentos, à ausência de tensão causadas 
pelo ambiente de criminalidade e a uma melhor situação de lazer relacionada com 
eventos sociais. 

Eu gosto muito mais da roça do que da cidade, mas o problema é que a 

roça não está oferecendo mais nada para a gente. Se eu pudesse adquirir um 

pedaço de terra voltava correndo para lá. (Comunicante, 48 anos, ajudante de 

pedreiro) 

Quando jovem, eu passei muita privação. Morava no sítio, levantava às 

quatro da manhã e trabalhava duro o dia todo. Mas hoje a situação é ainda 

pior aqui na cidade, com o custo de vida alto, os filhos sem emprego e os ban

didos do bairro ameaçando. Tem dia que não sei o que colocar na mesa por

que não tem nada para comer. Esse problema a gente não tinha quando vivia 

na roça. (Doente, 60 anos, pensionista) 

Desde que saímos do sítio, tudo ficou muito mais difícil. Aqui, não tenho 

amigos. No sítio, as pessoas são mais humanas, mais simples e a gente se en

tendia melhor. Aqui eu me sinto como se fosse velha. Não posso ir a um cine

ma ou a uma festa porque não tenho nem roupa, nem amigos e nem dinheiro. 

(Comunicante, 24 anos, do lar) 

A ausência de formas adequadas de lazer em praticamente todos os bairros 
de periferia percorridos nesta pesquisa é um problema que apareceu na maioria das 



entrevistas. Trata-se de um sintoma do nível precário de vida social que raramente 
encontra condições de ir além do nível familiar. Neste sentido, o lazer resume-se, 
principalmente, em ver televisão em família. 

O homem encontra mais alternativas que a mulher, na medida em que lhe é 
permitido beber com amigos no bar ou jogar futebol, quando é o caso de o bairro 
ter um campo. O recurso exagerado à bebida - por indivíduos de sexo masculino -
mostrou-se um problema recorrente para uma proporção em torno de 50% das fa
mílias entrevistadas. No caso da mulher, a religião e os contatos familiares são, além 
da televisão, outras fontes disponíveis de lazer. 

Eu não saio com minha mulher, porque eu gosto de futebol e ela gosta 

de outras coisas. Eu gosto muito de cinema, mas se a gente vai ao cinema, nós 

ficamos sem mistura no domingo. Por isso, o melhor é a televisão. Como eu 

sou homem, eu sempre encontro tempo para sair com um amigo para tomar 

umas e outras e me divertir. Ε claro que minha mulher não gosta nada disso e, 

por isso, a gente não vive muito bem. (Comunicante, 34 anos, ajudante de 

pedreiro) 

Nós participamos de um grupo de oração aqui no bairro, que é a nossa 

única alegria, o nosso único lazer. A gente não sai para mais nada, fora o tra

balho e as compras. (Comunicante, 47 anos, faxineira de firma) 

O maior problema é a falta de dinheiro. Com o que a gente ganha, mal 

dá para sobreviver. Não dá para comer fora, ir ao cinema ou ter qualquer tipo 

de diversão. Qualquer coisa que a gente faça, vai gastar o que não tem e vai 

fazer falta. (Comunicante, 27 anos, operário) 

Lazer, só temos a TV. Às vezes, vou ao baile para dançar, mas só quando 

tenho dinheiro, daí eu bebo um pouco de cerveja. Quando estou tensa, eu 

canto e meus filhos cantam junto, isso alivia. (Doente, 33 anos, cozinheira) 

O meu marido bebe cerveja demais, ele gasta o que tem e o que não 
tem, deixando a família desprovida. Quando ele bebe, ele esquece da vida, in
clusive de tomar os remédios para o tratamento de hanseníase. (Comunicante, 
40 anos, do lar) 

Manter a família (nuclear e extensa) solidária e unida é considerado um valor 
prioritário, um motivo de orgulho que se pode exibir para qualquer estranho. A soli
dariedade entre membros da família, inclusive pais e irmãos, é promovida mais sig
nificativamente através dos membros femininos que, como se espera, devem cuidar 
de todos em caso de doença, velhice ou qualquer outra necessidade. Ao promover 



a manutenção de laços sociais que mantêm coesos os membros de uma família, a 
mulher nutre um componente fundamental como estratégia de sobrevivência física 
de cada um dos membros do grupo social. 

Entretanto, para o homem, esse tipo de cobrança não chega a ser tão forte, 
sendo a sua responsabilidade para com os filhos, irmãos ou pais sempre menor do 
que a da mulher. O seu papel social e familiar completa-se como provedor familiar 
de recursos financeiros. Um bom pai de família e um bom marido são atributos de 
um homem que cuida para não deixar os membros da família sem provisão. 

Percebe-se ainda que entre as mulheres, particularmente as mais jovens, há a 
pretensão de acumular a responsabilidade de contribuir para prover a família finan
ceiramente, sem renunciar à sua responsabilidade estratégica pela manutenção de 
laços sociais e familiares, pelo menos como um ideal de vida. A proporção das que 
trabalham fora é significativa (27%), implicando a dupla jornada de trabalho, uma 
vez que, via de regra, os serviços domésticos continuam sendo de sua responsabili
dade. 

Nunca passamos dificuldade que não pudéssemos resolver com a ajuda 

da família. Tenho nove irmãos e cinco cunhados e, graças a Deus, somos mui

to unidos. Viemos de Minas, primeiro os homens e, depois que eles arrumaram 

emprego, as mulheres. Com o tempo, as mulheres também acharam emprego 

e todo mundo passou a contribuir na despesa da casa. (Comunicante, 31 

anos, do lar) 

Eu me casei, mas já estou separado porque não deu certo. Os nossos oito 

filhos moram com a mãe e a cunhada. Eu não chego a ajudar porque não dá. 

Eu gosto dela, mas não deu certo por causa da sogra que queria mandar na 

minha vida. (Doente, 33 anos, caminhoneiro) 

Eu gostaria de trabalhar de faxineira para poder ser livre, mas não dá por

que tenho que cuidar da minha mãe doente, como a minha filha terá um dia 

que cuidar de mim. (Comunicante, 56 anos, do lar) 

Depois que casei, nunca mais trabalhei e me ressinto disso. Gostaria de 

ter meu próprio trabalho, de ser mais independente. Mas agora não posso 

nem pensar em trabalhar, porque, além dos meus filhos, assumi a responsabili

dade de cuidar dos filhos de minha irmã. (Comunicante, 31 anos, do lar) 

A solidariedade entre vizinhos existe, principalmente entre mães de família, 
sem chegar a ser expressiva. É possível encontrar, por exemplo, esquemas não muito 
comuns para o cuidado de crianças. De um modo geral, a comunidade é percebida 
negativamente. A dificuldade de se conseguir contatos estáveis no bairro, inclusive 



parceiros sexuais, foi apontada em várias entrevistas. Trata-se de uma condição pró
pria da situação de pobreza urbana no Brasil que se refere ao baixo grau de sociali
zação dos moradores de um bairro. Não há praticamente clubes e as poucas oportu
nidades de socialização mais consistentes dizem respeito à religião (principalmente 
seitas protestantes e centros de umbanda). As associações de bairro não chegam a 
promover eventos num nível significativo. 

A vizinha fica com as crianças enquanto eu trabalho. A noite, eu olho pe

los filhos dela enquanto ela estuda. (Doente, 33 anos, cozinheira) 

Eu desejo que cada um de nós case com alguém que ama, que tenha a 

sua própria casa e seja feliz. Hoje em dia, as pessoas estão com o coração mui

to fechado e não conseguem gostar de ninguém. Por isso, é difícil achar namo

rado, principalmente aqui no bairro. (Comunicante, 47 anos, faxineira) 

O sábado e domingo que tenho que ficar em casa é sempre um transtor

no. É marido reclamando, é vizinho que põe o som no último volume, é um 

amontoado de gente no barraco que sempre me deixa nervosa. Aí eu não vejo 

a hora de chegar segunda-feira e voltar para o trabalho. (Comunicante, 43 

anos, doméstica) 




