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1 DURHAN, E. R. A caminho da cidade. São Paulo: Perspectiva, 1 9 7 5 . 

REPRESENTAÇÕES SOBRE SAÚDE Ε DOENÇA 

Neste capítulo pretendemos focalizar as representações sociais, tendo em vis
ta as circunstâncias de saúde e de doença. Serão trazidas à tona, entre outras ques
tões, a percepção generalizada da origem multicausal da doença, a importância da 
integração social e familiar no sucesso terapêutico e a percepção de saúde como di
retamente proporcional à capacidade de trabalho. As causas das doenças em geral e 
da hanseníase em particular e, entre elas, a questão da doença dos nervos merece
rão atenção especial. 

COSMOLOGIA SOBRE SAÚDE, DOENÇA Ε HANSENÍASE 

Pensar sobre saúde e doença, no contexto da medicina popular, significa, ne
cessariamente, refletir sobre as causas que promovem um e outro fenômeno. No 
caso dos grupos amostrais estudados, o problema deixa de ser meramente teórico 
na medida em que envolve um evento concreto de doença na família. Trata-se ain
da de uma doença que significa uma efetiva ameaça à subsistência, uma vez que o 
seu desenvolvimento implica uma degeneração de nervos que pode impedir o indi
víduo de executar muitas atividades físicas exigidas pelo mercado de trabalho. Além 
disso, a hanseníase é uma doença carregada de significados simbólicos que remetem 
a uma situação de exclusão e estigma. 

É importante lembrar que a rede social para a população trabalhadora no 
Brasil é, como têm demonstrado várias pesquisas sobre o tema,1 um instrumento dos 
mais importantes entre as estratégias de subsistência. O contágio através de um de
terminado microorganismo é amplamente reconhecido como uma condição impor
tante na doença, mas que não reflete uma causa fundamental. Esta, refere-se quase 
sempre a um processo de desequilíbrio do indivíduo, seja ele no relacionamento 
com o próprio corpo, com o seu trabalho ou com o seu meio social e familiar, ao 
contrário da saúde, que reflete harmonia e equilíbrio nessas esferas. 



Quando se considera que, no decorrer da vida, não ocorreram desequilíbrios 
graves que poderiam ter contribuído para o advento de uma doença qualquer, só 
então vem à tona a idéia de contágio como um fator plausível. Mesmo assim, este 
está sempre associado a um estado de debilidade do organismo provocado por um 
desequilíbrio ou um estresse momentâneo. Quando o indivíduo se considera forte, 
com boa saúde, ele tende a desdenhar o risco de contágio. 

De qualquer modo, como ilustram os trechos de entrevistas abaixo, a doença 
é percebida como sendo um fenômeno multicausal, que depende não só do micro
organismo como também de fatores'socioemocionais que predisponham o organis
mo a se debilitar e, com isso, permitir o seu desenvolvimento. 

Se a gente tiver um contato com alguém que está doente pode pegar 

uma doença. Mas é preciso que o corpo esteja abalado, enfraquecido, senão a 

gente estaria doente toda a hora. Por isso, é muito importante não passar ner

voso, não beber, não tomar droga. (Comunicante, 51 anos, do lar) 

A minha doença pode ter vindo de um internamento no hospital por 

causa de fratura, pode ter vindo também por ter usado um copo de outra pes

soa. Mas se fosse só por isso, muita mais gente pegaria hanseníase. (Doente, 

33 anos, motorista de caminhão) 

Eu não acredito que nenhuma doença pegue. Tem gente que fala que 

pega, mas eu não acredito porque eu já vivi com muita gente doente e nunca 

peguei. (Comunicante, 37 anos, cozinheira) 

A unanimidade na crença em fatores multicausais no processo de doença in
clui, também, as poucas famílias de classe média e média-alta com um nível melhor 
de educação. Vale a pena transcrever um trecho da entrevista de um indivíduo com 
curso superior completo para perceber que, descontada a forma erudita de lingua
gem, o conteúdo da mensagem se adapta perfeitamente com o do restante dos indi
víduos investigados. 

Doenças podem ser provenientes de causas genéticas, de exposição a 
agentes infecciosos, de acidentes e falta de medidas higiênicas. As condições 
de vida, de trabalho e emocionais também podem levar à doença. Para a ma
nutenção da saúde, a vida deve ser equilibrada entre trabalho, lazer e vida so
cial. O prazer é essencial para se ter saúde. É possível que a doença de meu 
pai tenha sido causada por influências negativas. Se alguém estiver suscetível a 
receber esse tipo de influência, poderá ficar perturbado e daí vir a doença. 
(Comunicante, 28 anos, professor colegial) 



O tratamento de uma doença deve ser realizado de duas maneiras, uma es
pecífica, que se refere quase sempre à medicina moderna, aos medicamentos quí
micos e aos procedimentos hospitalares e outra mais ampla que se refere ao restabe
lecimento de um equilíbrio perdido nem sempre possível de ser atingido. De um 
modo geral, acredita-se que o mero tratamento médico, não indo às causas profun
das da doença, é um procedimento apenas parcialmente eficaz, uma vez que a si
tuação de desequilíbrio encarregar-se-ia de promover a recorrência da doença. Por 
esse motivo, a solidariedade social e familiar é considerada indispensável no proces
so da cura que, para ocorrer, exige cuidados não só do indivíduo doente como de 
todos com quem ele convive. Entre indivíduos mais idosos provenientes do mundo 
rural, os sintomas de algumas doenças não são necessariamente vistos como algo ne
gativo, que devam ser interrompidos, mas como parte de um processo de purifica
ção do organismo. 

Para tratar e curar a hanseníase, a pessoa precisa de paciência e calma. 

Se ela for ansiosa e nervosa, aí não tem jeito. Foi assim que agi com meu mari

do que se tratou direitinho e teve alta em cinco anos. Já a minha irmã nunca 

teve um ambiente bom com sua família e por isso ela não consegue melhorar. 

Não é possível um doente se recuperar num ambiente ruim, principalmente no 

caso da hanseníase que é uma doença dos nervos. Se a pessoa não conseguir 

ter calma ela não sara. (Comunicante, 74 anos, aposentada) 

Quando soube da doença da minha mulher, eu fiquei preocupado, mas 

sabia que tinha que dar um apoio maior para ela, porque se eu não desse 

apoio, ela iria piorar por causa do nervoso. (Comunicante, 46 anos, operário) 

O meu marido não é nem um pouco nervoso e eu acho que é por isso 

que ele está sarando. Acho que foi por isso também que nele a hanseníase não 

foi muito grave. Quando a gente está muito atacada, eu acho que a gente 

pode pegar qualquer doença. (Comunicante, 51 anos, do lar) 

Quando a minha filha teve sarampo eu cuidei para que ele não se reco

lhesse. Quando a febre vem para fora, a criança fica toda empipocada, mas 

sara. Quando a febre recolhe a criança pode morrer. Por isso eu não dei ne

nhum remédio, só alimentei bem e cuidei para que ela ficasse de cama, bem 

coberta. (Comunicante, 45 anos, do lar) 

A doença é necessária porque ela limpa o corpo, o homem precisa adoe

cer devido aos pecados do corpo. (Comunicante, 66 anos, aposentado, anal
fabeto) 



Os trechos das entrevistas a seguir irão ilustrar a percepção do trabalho como 
um elemento fundamental que pode não só trazer saúde e doença como também 
se constitui num elemento-chave para a definição destas condições. Neste caso, um 
indivíduo que se vê com disposição para o trabalho tende a considerar-se e a ser 
considerado saudável, mesmo que esteja acometido de uma doença séria como a 
hanseníase. É importante lembrar, neste particular, que a incapacidade para o traba
lho significa algo muito sério para famílias que vivem no interior da pobreza e no li
miar das possibilidades de sobrevivência. Desse modo, se um indivíduo mostra dis
posição e capacidade de trabalho, ele é considerado saudável. Apenas num segun
do plano a boa aparência e a disposição para sair e passear aparece como um indi
cador adequado de saúde para indivíduos adultos, embora predomine quando se 
trata de crianças. Neste sentido, estar doente não significa um evento exclusivamen
te biológico, projetando-se no efeito mais dramático que produz, qual seja, a inca
pacidade de trabalhar e a conseqüente ameaça à subsistência familiar. 

Uma interpretação bastante plausível para esse fenômeno foi fornecida por 
Boltanski2 ao mostrar que, entre as classes sociais mais baixas, a doença tenderia a 
ser percebida somente quando houvesse uma incapacitação de performance social, 
representada especificamente pelo trabalho. Sem surpresa, observamos que esses 
resultados se repetem em outras pesquisas encontradas em diferentes contextos.3 Es
tes trabalhos demonstram que, entre camadas de trabalhadores manuais, a no
ção de saúde envolve necessariamente integração à sociedade através do cum
primento de tarefas entendidas como obrigatórias. Nesta concepção, a idéia de 
saúde é alienada do indivíduo e apropriada pelo meio social via capacidade de 
trabalho, exatamente o contrário do que ocorre entre camadas sociais supe
riores. As entrevistas abaixo ilustram estes aspectos. 

Graças a Deus eu tenho boa saúde. Nunca parei de trabalhar e nunca fi

quei de cama. Descobri que tinha hanseníase depois que fiz o teste por causa 

da doença de minha mãe. Ela foi primeiro e deu positivo, depois fui eu e o tes

te também foi positivo. Eu nem sabia o que era hanseníase e nunca tinha senti

do nada. Eu nem prestava atenção na mancha que eu tinha na perna. Eu sem

pre me senti muito bem. Agora, com o tratamento, a minha perna incha um 

pouco e eu não me sinto tão bem. (Doente, 24 anos, ajudante de pedreiro) 

2 BOLTANSKI, L. AS classes sociais e o corpo. Rio de Janeiro: Graal, 1984. 

3 GIOVANI, C . A questão dos remédios no Brasil. São Paulo: Polis, 1980. 
d 'HouTAND, A. & FIELD, Μ. G. The Image of Health: variations in perception by social class in a French 
population. In: Sociology of Health and Illness, v.6., n.1, 1984. 



Vi muita gente com hanseníase e com tuberculose no Nordeste. Tinha gente 

que era uma ferida só. Lá, o doente fica seco, arreganhado; aqui ele é gordo e for

te, é como se não estivesse doente. (Comunicante, 66 anos, aposentado) 

De um modo geral, como ilustram os trechos das entrevistas a seguir, a saúde 
é espontaneamente identificada como um estado ideal, que pode se perder no rela
cionamento do indivíduo com três fatores fundamentais mais amplos. 

Em primeiro lugar, acredita-se que o indivíduo tende a adoecer quando passa 
a conviver com vícios e maus hábitos e negligencia cuidados essenciais ao corpo físi
co e social. Inserem-se, neste caso, a falta de higiene e o convívio com a bebida, ci
garro ou outros agentes tóxicos. O sexo fora do casamento também é visto como 
uma atividade que predispõe à doença. 

De algum modo, atribui-se ao indivíduo em questão uma negligência de or
dem moral e, por isso, o fator envolve alguma culpa individual pela doença. O desti
no, a vontade de Deus ou simplesmente as condições herdadas geneticamente tam
bém apareceram com este sentido de culpa, uma vez que no passado o próprio in
divíduo ou algum antepassado seu concorreram para causar o problema. 

O meu pai morreu porque nunca se cuidou. Ele bebia além da conta, fu

mava demais e nunca quis seguir os conselhos dos médicos, mesmo depois 

que ficou doente. Por isso ele adoeceu e morreu cedo. (Comunicante, 43 

anos, dona de casa) 

Eu acho que a hanseníase, assim como muitas outras doenças, se pega 

pela relação sexual. Eu só não entendo como peguei porque sou viúvo e não 

tenho mulher há dez anos. Só pode ter sido dos casos que tive antes do casa

mento. (Doente, 57 anos, aposentado) 

Eu acredito que a doença é uma provação por parte de Deus. O espírito 

não terminou de pagar e a doença vem para saldar alguma falta cometida no 

passado. (Comunicante, 63 anos, do lar) 

A doença pode vir do pecado ou do destino. Veja o caso de uma gestan
te que vai dar à luz a uma criança, que pode nascer prejudicada se a mãe não 
tiver os devidos cuidados. (Comunicante, 31 anos, do lar) 

Eu acho que peguei essa doença de minha mãe, é genético. Eu não me 

lembro dela, mas pelo que me dizem ela bebia e fazia muita bagunça. Na épo

ca, ela morava num cortiço e devia ter muita sujeira, muita coisa ruim. Eu pen

so que foi daí que começou a surgir a minha doença. (Doente, 33 anos, cozi

nheira) 



Em segundo lugar, a saúde pode se perder através do meio ambiente mais 
amplo que foge ao controle do indivíduo e, no entanto, se impõe através de uma 
má qualidade de vida. São exemplos deste caso a alimentação pobre ou insuficien
te, a poluição, as condições adversas de trabalho, a falta de recursos médicos e to
das as formas de tensão presentes na luta pela sobrevivência em meio urbano. No 
meio rural, o obstáculo maior encontra-se no clima, no fato de se ter que trabalhar 
sob sol e chuva e sob calor e frio. 

Este fator encontra no trabalho o elemento fundamental que gera vida, en
quanto possibilidade de sobrevivência individual e familiar e, ao mesmo tempo, 
doença, enquanto produz tensão e desgaste. Um ambiente de trabalho hostil é per
cebido como um fator importante de geração de doenças, principalmente para o 
pobre, que tem que se submeter a um duro trabalho braçal. Além disso, ao contrá
rio do rico, o pobre não pode repor adequadamente as energias perdidas e, por 
isso, terá que se defrontar mais cedo com a doença. De um modo geral, não se atri
bui culpa pela situação, que é encarada como condição mais ou menos inevitável 
da vida. Só em algumas poucas ocasiões a culpa recaiu no patrão ou no governo. 

O meu marido deve ter pego hanseníase por causa do serviço que ele 

faz, do entulho que ele mexe e carrega no caminhão. A doença pode ter vindo 

também das suas viagens, ele vai muito à Bahia e só pode ter trazido de lá, da

qui é que ele não pegou. (Comunicante, 43 anos, aposentada) 

O meu genro estava trabalhando, um tempinho atrás. Mas pergunta para 

ele a situação que ele tinha. Não havia nem lugar para esquentar o almoço 

que ele levava, e a água era de torneira. Foi por isso que ele contraiu hansenía

se. (Comunicante, 56 anos, do lar) 

A causa da minha doença foi o meu trabalho no sítio, a lavagem que to

dos os dias tinha que dar para os porcos. Essa lavagem fermentava num balde 

grande, e eu tinha que tirá-la com as mãos que, por isso, ficavam queimadas. 

Só pode ser daí que veio esta doença. (Doente, 71 anos, pensionista) 

Eu adoeci por causa do trabalho, muito sol, chuva e saco de cimento nas 
costas. A dormência que começou no corpo foi devido do trabalho duro que 
eu fazia, do peso que tive que carregar. (Doente, 74 anos, aposentado) 

A doença de meu marido começou quando ele trabalhava numa indús

tria de plástico. Alguma coisa na fábrica deve ter causado a doença. Ele traba

lhava no calor e só pode ter sido por isso. (Comunicante, 28 anos, desempre

gada) 



Saúde é fácil para o rico e muito difícil para o pobre. A gente sabe que 

para ter saúde é preciso comer carne, peixe, verdura, fruta, mas a gente só 

pode comer o que tem no dia e fica faltando vitamina no corpo. Com o tempo 

vem a doença, não tem como evitar. (Comunicante, 71 anos, do lar) 

Um terceiro tipo de fator percebido como causação de doença refere-se à in
satisfação com a vida, seja ela social, familiar ou individual. Neste caso, reconhece-
se que a saúde depende de um estado emocional positivo que, no entanto, algum 
fator externo pode retirar e confundir o indivíduo numa síndrome amplamente re
conhecida como nervosa, uma condição que se acredita anteceder a maioria das 
doenças. Esta situação refere-se ao relacionamento humano em geral, que tem a ver 
com a vida social e familiar e se estende para o trabalho e para as condições mais 
abrangentes de vida, envolvendo o governo e o País. 

O nervosismo é associado às preocupações de toda sorte e às frustrações que 
envolvem tanto as situações particulares de vida restritas à família como as mais ge
rais, relacionadas com a instabilidade econômica e social. Como seqüela de um re
lacionamento emocional mal-sucedido, o nervosismo foi reconhecido pela maioria 
dos indivíduos estudados como fator extremamente importante na causação de 
doenças. Uma minoria, no entanto, não leva em consideração este fator, ou o leva 
apenas em circunstâncias especiais, não acreditando que ele possa causar uma 
doença como a hanseníase. 

Alguns indivíduos remeteram-se a um conhecimento difundido no passado 
de que o nervosismo, produzido pelas agruras da vida, ataca o fígado. Uma vez aba
lado, este órgão deixa o sangue impuro, acarretando vários tipos de doenças. Este 
exemplo explicativo reflete uma sintonia com a idéia de interação entre elementos 
sociais, emocionais e fisiológicos, numa perspectiva holística. 

O nervosismo foi apontado por um comunicante de classe média com forma
ção educacional superior, numa única ocasião, como uma atitude negativa de res
ponsabilidade individual que acaba por trazer doenças. Em todas as demais situações, o 
nervosismo apareceu como um fator muito importante na causa de doenças, mas 
que, como conseqüência natural de condições de vida, de trabalho, social e fami
liar, encontra-se fora do controle individual. 

A nossa sociedade é muito corrupta, a gente ganha pouco dinheiro e vive 
nervosa, insatisfeita. Isso, sem dúvida, leva à doença, porque a base da saúde é 
estar de bem consigo mesmo e com a sociedade. Aqui em casa, todos têm al
gum tipo de problema de saúde, e a causa disso é a insatisfação com o empre
go, com a poluição, com a onda de crimes no bairro e até com a corrupção 
que a gente sabe que acontece no governo. (Comunicante, 26 anos, operária) 



O nervoso, além de atacar o fígado e sujar o sangue, deixa o organismo 

sem defesa. O meu marido tinha hábitos saudáveis, comia bem, não fumava 

nem bebia e às 10 horas da noite já estava na cama. Mas ele tinha problemas 

no serviço, brigou com um dos filhos e vivia preocupado. Acabou contraindo 

câncer e morreu disso. (Comunicante, 73 anos, do lar) 

Sou muito nervosa, com ataques de nervos freqüentes, principalmente por 

causa da situação financeira e da falta de dinheiro. O nervoso só pode piorar a 

hanseníase, já que ela é uma doença dos nervos. (Doente, 48 anos, do lar) 

Fiquei doente por causa da falta de paz, da infelicidade no casamento. 

Quando eu fico nervosa o corpo fica enfraquecido, desgastado, e aí, como a 

comida de pobre já não tem muita substância, é difícil repor as energias. 

Quando soube da traição do meu marido com outra mulher, os meus nervos 

ficaram abalados e a minha doença veio disso. (Doente, 61 anos, faxineira) 

Mais uma vez não foi possível notar diferença substancial entre a cosmologia 

proveniente da população amostrai pobre e a dos representantes da classe média. 

Como pode ser observado no trecho de entrevista abaixo, proveniente de um mem

bro de uma família de classe média, se for descontada a forma de expressão, é fácil 

perceber que o conteúdo da mensagem não é incompatível com a visão de mundo 

de indivíduos das classes baixas. 

Acredito que o temperamento nervoso e explosivo de meu marido possa 

tê-lo predisposto a contrair esta doença. Ele é muito introvertido, pessimista e 

com dificuldade de exteriorizar seus problemas. Ele vive preso em preocupações 

muitas vezes imaginárias. Ε evidente que este temperamento pode levar à 

doença, não necessariamente à hanseníase, mas à doença em geral. Eu procu

ro olhar para o lado bom da vida e desenvolver alguma espiritualidade interior 

e é lógico que isso ajuda a manter uma boa saúde e afastar as doenças. (Co

municante, 49 anos, do lar, classe média, educação secundária completa) 




