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Na literatura gerontológica, a velhice é usualmente concebida como um período
de ajustamento às mudanças fisiológicas provocadas pela força física cada vez menor,
às transformações físicas no corpo, à incapacidade de procriação, à morte do cônjuge,
ao abandono do lar pelos filhos.

Erikson, Erikson & Kivnick (1986), por exemplo, caracterizam a velhice como, ne-
cessariamente, um tempo de abdicação. Os mesmos autores também consideram que na
velhice, devido às características biológicas próprias ao seu gênero e/ou à posição
sociocultural em que está inserida, a mulher teria maior probabilidade de entrar em crise,
principalmente no que concerne à concepção que ela tem de si mesma, ligada às
multideterminações que até então sustentavam a sua identidade (Lock, 1993). A velhice,
portanto, é identificada como um período de particular fragilidade no curso da vida das
mulheres. Mas esses autores observam ainda que as mulheres idosas tendem a questi-
onar a sua situação feminina, em função de um conjunto de elementos ligados à sua
trajetória singular, aos seus projetos iniciais, ao lugar que ocupam no mundo social.1

Tendo em vista a importância atribuída à idéia de fragilização no tocante a uma
caracterização da velhice, torna-se necessário que as ciências sociais se detenham mais
cuidadosamente no significado desse termo. A idéia de fragilização está revestida de
significados variados, dependendo em grande medida do uso que lhe é dado pelas
diferentes disciplinas.

Contudo, apesar das diversas modalidades interpretativas atribuídas a essa no-
ção, parece existir um certo consenso entre os pesquisadores sobre associar fragilização
com vulnerabilidade. Sendo fragilidade ligada ao que é quebradiço, pouco vigoroso ou
débil, a idéia de vulnerabilidade refere-se à qualidade ou ao estado de alguém que pode
ser atacado ou ferido e, portanto, pressupõe uma situação ou acontecimento capaz de
perturbar o estado físico ou mental de alguém. Assim, pode-se observar que o significado
de fragilidade usualmente refere-se a eventos que são tidos como provocadores de deter-
minadas desordens ou desajustamentos nos indivíduos. Nesse aspecto, não se leva em
devida consideração que vulnerabilidade, se pressupõe o efeito nos indivíduos, diz res-
peito também à maneira pela qual respondemos às condições potencialmente ‘fragilizadoras’
do nosso meio e, portanto, depende largamente do significado que é dado aos eventos.
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A idéia de vulnerabilidade pressupõe o que podemos chamar de ‘qualidade do
evento’, isto é, o aspecto circunstancial do acontecimento, as situações nas quais os
indivíduos socialmente vivenciam e interpretam determinados acontecimentos tidos como
vulneráveis, associando-os ou não a outras situações ou contextos da sua vida. A qua-
lidade do evento, portanto, depende da especificidade da resposta social e individual que
é dada a ele. Nesse aspecto, a qualidade do evento nos remete tanto a elementos tidos
como ‘subjetivos’ (percepções, interpretações, sentimentos) quanto a ‘objetivos’, a ex-
periências cotidianas e estratégias socialmente aceitas para melhor lidar com aconteci-
mentos. Assim, se determinados eventos podem desencadear uma experiência aflitiva,
isso não prova que tal experiência derive exclusivamente desses acontecimentos.

Há que se considerar que a severidade do evento (freqüência, intensidade e
duração) é sempre passível de ser relativizada ou vista em suas circunstâncias, pois
uma série de aspectos biopsicossociais que compõem uma determinada vivência são
elementos essenciais para se pensar a qualidade do evento. Portanto, para melhor
compreendermos o significado de fragilização – ou, antes, de processo de fragilização
– torna-se necessário observar que, na análise da qualidade de um evento, deve-se
levar em devida consideração a presença de um conjunto de elementos, tais como self,
intersubjetividade, contexto e situação social em que se encontra esse ‘eu’. É no con-
texto de uma trajetória – de uma história pessoal de vida – que eventos pontuais
ganham sentido para o sujeito.

O conceito de experiência nos parece essencial para se compreender o de pro-
cesso de fragilização, pois nos remete diretamente à dimensão vivida da cultura, de
símbolos, crenças, regras e códigos que supostamente regem os comportamentos. Um
primeiro ponto nessa direção é reconhecer a preeminência da esfera do fazer e agir
sobre o pensamento e a reflexão. Assim, em vez de situarmos a análise no universo já
constituído de representações ou objetificações, a análise da experiência nos conduz a
problematizar o processo em que a vivência de algo se constitui e ganha expressão
(Csordas, 1990). Ao incorporar o conceito de experiência aos estudos em antropologia
da saúde, a atenção é deslocada da doença ou aflição como fato (seja dado empírico ou
signo) para o curso da doença como experiência.2

Várias questões importantes podem ser relacionadas se considerarmos a idéia
de fragilidade do ponto de vista da experiência. Como as mulheres dão significados às
experiências tidas como ‘fragilizadoras’ da condição feminina? Como elas, sendo porta-
doras de problemas relativos à saúde mental, vivenciam momentos críticos e reagem a
eles? Que significados as mulheres idosas atribuem às suas aflições mentais? Em que
sentido elas se sentem fragilizadas e impotentes para administrar suas vidas, levando-
se em conta as situações cotidianas de um bairro de classe trabalhadora?

Inseridos na perspectiva sociológica e antropológica da saúde, propomos aqui
analisar o significado de experiências potencialmente ‘fragilizadoras’, a ‘doença men-
tal’ em mulheres idosas e nervosas pertencentes a uma comunidade urbana de baixa
renda em Salvador. Mais especificamente, pretendemos caracterizar o discurso (narrati-
va) que as mulheres idosas, definidas por elas mesmas e pela comunidade local como
‘nervosas’, produzem para interpretar as experiências consideradas como ‘fragilizadoras’
nas suas trajetórias de vida.
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A discussão está fundamentada em dados produzidos por um conjunto de pes-
quisas realizadas por integrantes do Núcleo de Estudos em Ciências Sociais, Ambiente
e Saúde (Ecsas) da Universidade Federal da Bahia, de 1993 a 1997. O principal trabalho
de pesquisa, no que se refere à nossa temática específica, intitulou-se Saúde Mental e
Processos de Fragilização na Trajetória de Mulheres de Classe Trabalhadora Urbana.3

O objetivo dessa pesquisa foi identificar e caracterizar como as mulheres de baixa renda,
moradoras em um bairro de classe trabalhadora de Salvador (Nordeste de Amaralina),
percebem e vivenciam alguns dos principais processos de fragilização relacionados à
saúde mental e como as redes sociais de suporte disponíveis na localidade as ajudam a
lidar com os eventos e processos ‘fragilizadores’.

Inicialmente, faremos uma rápida revisão crítica da literatura sobre mulher e
saúde mental, com o objetivo de introduzir a nossa problemática: os conceitos de
experiência e narrativa como elementos essenciais para a compreensão do significado
de mulheres idosas e ‘nervosas’. Após identificar brevemente os signos e significados
do nervoso no Nordeste de Amaralina, apresentaremos os fundamentos metodológicos
da pesquisa que serviu de alicerce para este artigo. Em seguida, analisaremos alguns
aspectos característicos das narrativas produzidas por mulheres idosas e nervosas.

SAÚDE MENTAL, GÊNERO FEMININO E NARRATIVA

Nos últimos trinta anos, aproximadamente, tem havido uma crescente atenção
por parte dos cientistas sociais ao estudo das relações entre mulher e saúde mental,
como atestam os trabalhos, entre outros, de Chesler (1972), Ehrenreich & English (1978),
Gove (1984), Showalter (1987), Miles (1988), Ripa (1990), Ussher (1991) e Russel (1995).
Mesmo assim, a natureza dessa associação parece não estar ainda suficientemente
explicada, e os resultados alcançados pelas pesquisas são amplamente discutidos.

Tendo em vista a complexa relação entre mulher e saúde mental, é conveniente
que comecemos a nossa análise levando em devida consideração a natureza e o signi-
ficado dessa associação. Em primeiro lugar, não devemos esquecer que grande parte
dos trabalhos que lidam com essa relação parte dos dados fornecidos pela epidemiologia.
A abordagem epidemiológica aponta para as diferenças entre as taxas de desordens
mentais conforme o gênero. Trabalhos realizados nessa área, principalmente em zonas
urbanas de baixa renda, observam maior prevalência de morbidade psiquiátrica entre as
mulheres (Coutinho, 1974; Memminki, 1974; Choiton et al., 1976; Almeida Filho e
Rouquayrol, 1982; Mari, 1987; Reichenheim & Harpham, 1991). Um resultado comum
dessas pesquisas refere-se ao fato de que as mulheres são as que mais sofrem dos
chamados distúrbios afetivos, desordens neuróticas, principalmente os afetos disfóricos
ou depressivos (Weissman & Klerman, 1977; Gove, 1984).

É importante chamar a atenção, contudo, para o fato de que alguns estudos
tradicionalmente conhecidos como ‘feministas’ argumentam que as medições
epidemiológicas são superestimadas – e que seus resultados, portanto, são artificiais –,
uma vez que, comparadas aos homens, as mulheres têm maior número de sintomas (isto
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é, são mais perceptivas no tocante a suas emoções), tendem a reportá-los mais facilmente
e buscam mais rapidamente um tratamento (Dohrenwend & Dohrenwend, 1977; Scambler,
Scambler & Craig, 1981; Sartoris & Rapella, 1985; Rogers, Pilgrim & Lacey, 1993).

Não há dúvida de que os achados epidemiológicos são muitas vezes esclarecedores
para um conjunto de problemas apresentados pelos pesquisadores e formuladores de
políticas de saúde. Mas em que aspecto a epidemiologia identifica e discrimina a asso-
ciação entre mulher e saúde? Até que ponto a abordagem epidemiológica pode funda-
mentar uma perspectiva socioantropológica? Desnecessário é afirmar a complexidade
dessas questões, e não nos cabe aqui discuti-las. Contudo, é importante observar que,
para o campo socioantropológico, a abordagem epidemiológica é insuficiente ao analisar
as relações entre saúde mental e processo de fragilização.

Vejamos alguns dos pressupostos da análise epidemiológica. O primeiro deles é
a noção de ‘fator de risco’, um conceito que parece central nesse campo (Ayres, 1997).
Para a epidemiologia, risco é usualmente definido como a probabilidade de que indiví-
duos ou grupos sociais de uma determinada população possam  desenvolver, em certo
período de tempo, um dado evento relacionado à saúde. Trata-se de um conceito que
está fundamentado em teorias probabilísticas e de causalidade voltadas para explicar a
correlação, estabelecida por medidas de ‘co-incidência’, entre uma classe particular de
eventos, ou um conjunto deles, e uma determinada desordem ou desajustamento físico
ou mental. Tal noção limita-se a quantificar correlações e incertezas, abstendo-se de
investigar o processo pelo qual um determinado episódio é interpretado pelos atores
sociais. Assim, a depressão entre as mulheres é associada a determinados eventos,
situações ou momentos definidos previamente como estressantes.

Há aqui algumas questões fundamentais. Em primeiro lugar, é importante obser-
var que, para estabelecer tal associação, é necessário identificar e discriminar o conteú-
do concreto dos fenômenos tidos como estressantes. Há, portanto, um processo de
‘objetivação’. Não apenas se objetivam os eventos como também se objetiva o signifi-
cado de depressão, o qual é usualmente entendido na concepção biomédica (psiquiátri-
ca) do termo. Trata-se, portanto, de uma dupla objetivação. A noção de ‘fator de risco’
pressupõe também uma determinação causal. Os eventos identificados são considera-
dos como causadores dos distúrbios mentais entre as mulheres. Por último, procurando
expressar a correlação saúde-mulher em termos quantitativos, a análise epidemiológica
tende a reduzi-la a uma hierarquização de variáveis. Assim, apenas duas grandes
especificidades são levadas em consideração: um conceito operacionalizado de evento
(entendido, muitas vezes, como uma questão etiológica) e a presença de uma desordem,
ou um conjunto de desordens, provocada pelo evento.

Ao procurarem identificar e discriminar a associação entre mulher e saúde, os
estudos desenvolvidos no âmbito das ciências sociais fundamentaram-se, grosso modo,
em duas grandes linhas de argumento. A primeira, mais ‘biologicista’, refere-se aos
estudos que defendem a tese de que as mulheres são mais susceptíveis a problemas
mentais do que os homens, devido às condições intrínsecas à natureza feminina, tais
como aquelas decorrentes das questões reprodutivas (tensão pré-menstrual, uso de
anticoncepcionais, distúrbios do pós-parto, menopausa).
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O famoso trabalho de William Stephens (1962), The Oedipus Complex, ao discu-
tir a ‘ansiedade de castração’ e o ‘tabu menstrual’, pode de certa forma ser enquadrado
nessa linha. Tendo em vista a prioridade atribuída a fatores biológicos, ‘objetivos’, o
tratamento dos distúrbios próprios das mulheres é visto, em última instância, como uma
questão médica, farmacológica ou psiquiátrica.

Essa concepção tem motivado determinadas considerações críticas. Chesler
(1972) vê nesse tipo de argumento uma certa ‘criação’ da medicina e aponta, entre
outros aspectos, para o interesse da indústria farmacêutica em manter tal concepção.
Fazendo um balanço da perspectiva psiquiátrica sobre a mulher, Russel (1995) observa
que os ‘danos’ causados por essa disciplina, ao rotular e manipular inadequadamente
alguns problemas femininos, têm sido maiores do que os benefícios legados. A autora
argumenta que a medicina, preocupada em catalogar e rotular certos comportamentos
femininos como patológicos, tem se descuidado da avaliação de uma série de compor-
tamentos masculinos que igualmente poderiam ser julgados, dentro dos mesmos crité-
rios classificatórios, como patológicos.

Outra importante linha de argumento, de caráter mais ‘sociológico’, diz respeito
àqueles estudos que atribuem um grau maior de importância a determinações ligadas à
estrutura social, bem como aos significados coletivos de que se revestem os fatores de
riscos usualmente apontados pela epidemiologia. São concepções que procuram com-
preender a relação entre ‘distúrbio psiquiátrico’ e mulher por meio do papel por ela
desempenhado e do lugar por ela ocupado na sociedade, isto é, sua posição de subor-
dinação, seu status desvantajoso, sua falta de poder, maior dependência e menor auto-
estima. Tais fatores ou processos levariam as mulheres a vivenciar os eventos de forma
distinta da dos homens, tornando-as mais vulneráveis (Oakley, 1974; Rosenberg, 1984).

O argumento predominante, portanto, é o de que a vulnerabilidade da mulher a
desordens neuróticas é, em última instância, uma questão de discriminação e exclusão
social. Assim, literatura sobre gênero tem observado que as mulheres apresentam taxas
de desemprego mais altas que os homens, e que as da classe trabalhadora que desem-
penham o papel de chefe de família – um fenômeno crescente no Terceiro Mundo
(Tinker & Bramsen, 1977; Barroso, 1978; Neupert, 1988; Oliveira, 1992; Goldani, 1994) –
têm menos acesso a recursos e são mais dependentes do ‘setor informal’ da economia
do que os chefes de família do sexo masculino (Bolles, 1985; Jelin, 1994). Tal orientação
teórica aponta também, pelo menos indiretamente, para um possível decréscimo das
taxas de depressão no mundo feminino, à medida que as mulheres passam a ser menos
discriminadas socialmente. Nessa linha de argumento temos, por exemplo, os trabalhos
de Murphy (1986), Klerman (1989) e Russel (1995), os quais observam que a crescente
participação da mulher na força de trabalho e as mudanças do seu comportamento em
direção a maior individualização e autonomia constituem fatores importantes para a
redução dessas taxas.

Um exemplo significativo da interpretação ‘sociologista’ referente à relação en-
tre mulheres deprimidas e situação ou contexto feminino pode ser encontrada em dois
trabalhos realizados na Inglaterra por Brown & Harris (1978) e por Miles (1988). Sem
deixar de considerar os possíveis fatores biológicos específicos do gênero feminino,
Brown & Harris chamam a atenção para os ‘agentes provocadores’ da depressão, isto
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é, para os eventos adversos na vida de um indivíduo, tal como morte de parentes,
doenças, rompimento de relações íntimas, acidentes. Para esses autores, a depressão
nas mulheres está relacionada a determinados acontecimentos, tais como a perda da
mãe antes dos 11 anos de idade, a presença em casa de três ou mais crianças com menos
de 14 anos, a ausência de relação confidencial, principalmente com o marido, e a perda
parcial ou completa do trabalho.

Miles igualmente aponta para outros aspectos problemáticos da vida das mu-
lheres diagnosticados como depressivos: casamentos insatisfatórios, traumas, proble-
mas de ordem reprodutiva, relações familiares insatisfatórias (família de origem), even-
tos vitais adversos ou dificuldades severas, como o cuidado com parentes doentes ou
velhos e o padecimento de doenças físicas crônicas. A autora acredita que a possibili-
dade de melhora para essas mulheres envolveria mudanças profundas nas suas vidas,
como divórcio, separação, mudança de casa, obtenção de um trabalho satisfatório e
novas relações sociais. Um aspecto interessante para o qual chamamos a atenção
nesses dois estudos, principalmente no de Miles, é que eles não se limitam apenas a
enumerar e classificar cuidadosamente os ‘agentes provocadores’, mas se preocupam
em apresentar as representações que as mulheres deprimidas atribuem aos eventos.

Tanto a interpretação que chamamos de ‘sociologista’ quanto a ‘biologicista’
tendem a enfatizar o caráter objetivo da realidade social, isto é, identificam e discrimi-
nam objetivamente fenômenos causadores de ‘estresse’. Para uma vertente, são de
ordem fisiológica ou biopsíquica; para a outra, uma estrutura material de relações sociais
ou sistemas de idéias, valores ou modelos. Sejam estruturas biológicas ou socioculturais,
ambas são vistas como fenômenos exteriores (tomados como algo a priori) que se
impõem aos indivíduos, estabelecendo limites e possibilidades para as suas ações.
Nesse aspecto, ambas as interpretações terminam por sustentar uma visão dicotomizada
do fenômeno social.

A objetivação pressupõe a existência de um sujeito que objetifica, estabelecen-
do, assim, ‘duas’ ordens de realidade: o objeto, identificado como os entes que estão
‘fora’ das consciências individuais; e o sujeito que os apreende. Basear-se nesse pres-
suposto para estabelecer o ponto de partida para a análise socioantropológica é proble-
mático. A questão que se apresenta é: como o objeto está na consciência? A resposta
usualmente dada a essa questão argumenta que é pela representação que concebemos
o mundo e que por meio dela nos orientamos e guiamos as nossas ações.

Para entender as relações entre mulher e saúde mental, é importante que o pes-
quisador se atenha de forma mais cuidadosa às vivências ou trajetórias de vida que
levam os indivíduos a se sentir fragilizados e/ou impotentes diante das condições que
lhes são dadas. Tomar como ponto de partida a idéia de que o problema mental é
resultante de uma interação complexa de experiências que se desenvolvem ao longo de
uma trajetória de vida exige do pesquisador atenção ao processo pelo qual os indivíduos
dão sentido e respondem às suas condições e às situações dadas. Mas afirmar a impor-
tância da significação atribuída a eventos estressantes (qualidade do evento) não equi-
vale a dizer que devemos nos ater exclusivamente às ‘representações’ individuais
sobre esses eventos.
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Os estudos que tomam o discurso dos indivíduos como porta de entrada para o
universo de significações têm, sem dúvida, ampliado o nosso entendimento das matri-
zes culturais sobre as quais se erguem os conjuntos de significados e ações relativos à
saúde e à doença característicos de diferentes grupos sociais. Contudo, esses estudos
tendem a estabelecer uma cisão entre representações e práticas, pois são usualmente
marcados pela idéia de uma nítida relação de determinações das representações sobre
as práticas, de tal forma que estas últimas são vistas como passíveis de serem deduzidas
do sistema construído de representações (Alves & Rabelo, 1998a).

Conforme têm insistentemente ressaltado muitos teóricos sociais contemporâ-
neos, é necessário que reelaboremos as relações entre pensamento e ação, consciência
e corpo, cultura e individualidade (Ritzer, 1990; Alexander et al., 1987; Knorr-Cetina &
Cicourel, 1981; Giddens, 1984; Bourdieu, 1987). Partimos do pressuposto de que o
conceito de experiência parece nos indicar pistas significativas em que se entrecruzam
essas dimensões. Um postulado básico desse conceito é o de que o fenômeno social
não é soma de subjetividades nem tampouco uma realidade objetiva (estrutura simbó-
lica, modo de produção, integração entre sistemas social, cultural e de personalidade ou
mesmo sistema de disposições duráveis).

Como observa Merleau-Ponty (1994:487), a classe e a nação – e poderíamos
acrescentar o gênero – “não são fatalidades que submetam o indivíduo do exterior;
nem tampouco valores que ele ponha do interior. Elas são modos de coexistência que
o solicitam”. O conceito de experiência expressa uma preocupação de problematizar e
compreender como os indivíduos vivem seu mundo, o que nos remete às idéias de
consciência e subjetividade, mas também, e especialmente, de intersubjetividade e
ação social.

Problematizar a idéia de experiência significa assumir que a maneira como os
indivíduos compreendem e se engajam ativamente nas situações em que se encon-
tram ao longo de suas vidas não pode ser deduzida de um sistema coerente e
ordenado de idéias, símbolos ou representações. (Rabelo, Alves & Souza, 1999:11)

As narrativas que as mulheres produzem acerca de suas vidas constituem
dimensões importantes da experiência do nervoso, na medida em que põem à vista
uma relação percebida entre sujeito e contexto, fundadora dessa experiência. A narra-
tiva é uma instância privilegiada para a compreensão de como os indivíduos ou
grupos sociais dão significado às suas histórias, entrevêem os numerosos e variados
eventos, encontros, acidentes e ações que caracterizam a esfera do vivido. Como
observa Ricoeur (1991), na narrativa, sujeito e ação se constituem mutuamente. O
sujeito que narra um evento que lhe ocorreu revela-se por intermédio das ações que
empreendeu e em que se envolveu; estas, por sua vez, aparecem como desenvolvi-
mento necessário do próprio personagem. Assim, a análise dos processos narrativos
pelos quais as mulheres idosas e nervosas reconstituem suas experiências
‘fragilizantes’ evidencia o fato de que a relação entre os padrões de comportamentos
relacionados com eventos tidos como potencialmente problemáticos para a condição
feminina – tais como morte da mãe, casamento, reprodução – e as suas respectivas
experiências não é intrínseca, universal.
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Tendo em vista as considerações teórico-metodológicas aqui resumidas, per-
guntamos: o que caracteriza o discurso (a narrativa) de mulheres idosas, consideradas
por elas mesmas e pela comunidade local como ‘nervosas’, quando relatam aconteci-
mentos vivenciados, tidos como ‘fragilizantes’ para sua condição feminina? Antes,
contudo, apresentaremos breves informações sobre as pesquisas que embasaram essa
discussão e a concepção de nervoso existente no Nordeste de Amaralina.

A PESQUISA

Conforme já observado, a pesquisa que fundamenta a nossa discussão foi de-
senvolvida no Núcleo de Estudos em Ciências Sociais, Ambiente e Saúde (Ecsas) da
Universidade Federal da Bahia, de 1993 a 1997. Essa investigação tanto obteve dados
sobre a vida das mulheres residentes em um dos mais populosos bairros de classe
trabalhadora de Salvador (Nordeste de Amaralina),4  sua inserção na família, as redes
sociais de apoio a que recorrem e as experiências problemáticas que elas enfrentam em
suas vidas, quanto procurou compreender de modo mais aprofundado a experiência
dessas mulheres com problemas relativos ao campo da saúde mental, especificamente
tidas como ‘nervosas’. A primeira fase da pesquisa constituiu-se na realização de um
pequeno survey. Foram escolhidos aleatoriamente 120 domicílios, com o objetivo de
aplicar a uma mulher residente em cada um deles um extenso questionário.5

O questionário era composto de quatro blocos de questões semi-estruturadas
sobre família, redes sociais, tratamento, calendário de eventos da vida da mulher. O
objetivo do calendário foi o de reconstituir a trajetória de vida de mulheres, pontuando
34 acontecimentos usualmente identificados na literatura como marcantes no curso de
vida da mulher, contando com questões referentes aos principais momentos, aconteci-
mentos e relações que potencialmente tiveram um efeito ‘fragilizante’ (ou protetor)
sobre elas.6  O calendário, portanto, buscou identificar os tipos de eventos ‘fragilizantes’
que marcam a trajetória das mulheres.

Na segunda fase da coleta de dados, foram entrevistadas em profundidade 30
mulheres consideradas como ‘nervosas’, sendo dez delas idosas (acima de 55 anos).
Todas elas foram ‘acompanhadas’ por um integrante da equipe de pesquisa por um
período de aproximadamente um ano e submetidas a sucessivas entrevistas com o
objetivo de reconstruir seu ‘problema de saúde’ e sua história de vida. Especial atenção
era dada às atividades cotidianas e às relações mantidas entre a informante e os demais
integrantes da família, vizinhos, parentes e terapeutas.

Ao perguntarmos nas entrevistas sobre os momentos mais tristes e difíceis das
suas vidas, as nossas informantes apontaram para um conjunto de experiências que
consideraram como negativas. Em termos hierárquicos, os momentos mais tristes e
difíceis para as 105 mulheres não nervosas (idosas ou não) foram: doença de parentes
(80%); mortes de parentes ou pessoas próximas (77,5%); infidelidade conjugal (75,6%);
morte do marido (75%) e perda de bens (73,7%). Para as 15 mulheres nervosas (idosas
ou não), encontramos: doença própria (100%); doença de parentes (100%); adoção
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(100%); morte de filhos (100%); infidelidade conjugal (90,9%). Tanto as cinco mulheres
idosas e nervosas identificadas na primeira fase da pesquisa quanto as dez entrevista-
das e acompanhadas na segunda fase apontaram como as suas piores experiências os
seguintes itens: doença própria (14); doença de parentes (14); morte da mãe (14); mor-
tes de parentes (14); morte de filho (13) e infidelidade conjugal (13).

As doenças e as mortes aparecem como os eventos mais problemáticos tanto
para as mulheres nervosas quanto para as não nervosas. Aquelas que passaram por
essa experiência consideraram-na como um dos piores momentos da sua vida. Para as
nervosas, a experiência mais problemática diz respeito ao seu próprio estado doentio.
Para ambos os grupos, a doença de parentes é uma experiência com a qual é difícil lidar,
principalmente quando os cuidados com o doente ficam ao seu encargo. Interessante é
observar que os episódios de doenças entre os parentes, mencionados pelas nervosas
como os que causaram maiores sofrimentos, foram, em ordem decrescente, a doença da
mãe, de filhos, irmãos, pai, avós e marido. O marido ocupa o último lugar. As mortes são
também problemáticas, principalmente quando se trata da mãe e de filho. A morte do
marido não constitui para essas mulheres um evento de alta gravidade. As mulheres
não nervosas parecem sofrer muito mais com a morte do marido do que com a dos filhos.
Vejamos alguns fragmentos de entrevistas:

Tem uns dez anos que ele [o marido] morreu. Não foi muito difícil, não. Ele me
batia desde moça. Eu tive que dá duro. (68 anos, nervosa)

Morte de marido? Teve sim... Mas não me lembro mais quando foi. (60 anos,
nervosa)

Eu, ói, eu pedi a Jesus... Chorando e pedindo a Deus que Deus levasse ou a mim
ou a ele. Pedi a Deus também que Deus não deixasse também ele maluco pra eu
ver, pra eu passar a ver ele nos tonel de lixo, nem nas calçada. Foi um pedido que
eu fiz a Jesus e ele me ouviu. Aí morreu... Descansou ele e descansou a mim
também. (58 anos, nervosa)

Para melhor comparar essas diferenças, podemos agrupar os 34 eventos estuda-
dos em duas grandes tipologias: 1) de ordem afetivo-relacional, que envolve eventos tais
como namoro, primeira união ou casamento e primeira relação sexual; 2) eventos
reprodutivos (menarca, gravidez, menopausa, esterilização, primeiro e último parto). As
experiências negativas das mulheres nervosas com relação à primeira tipologia (afetivo-
relacional) são proporcionalmente maiores do que as das demais mulheres. Elas apontam
como problemático o primeiro namoro e a primeira relação sexual. Quanto à primeira união
ou casamento, há uma tendência generalizada a considerá-la boa na primeira etapa, mas
problemática com o passar do tempo. As mulheres se queixam da pouca colaboração
econômica dos seus companheiros, do uso de bebida, dos maus-tratos e da violência
doméstica. Vejamos alguns exemplos ilustrativos para o conjunto dessas observações:

Foi aos 13 anos. Não gostei porque eu não gostava dele. Traí muito esse homem.
Eu não tinha muito juízo. (60 anos, relato sobre a primeira relação sexual)

Eu não queria, gritei, chorei, fui forçada. Naquela época eu tinha 12 anos. (55
anos, nervosa)
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Foi aos 21 anos. Eu desmaiei. Nem sabia o que era isso. Era inocência, mesmo.
(58 anos, nervosa)

Foi bom no começo porque ele não era homem de rua. O que ele tinha era pra
mim. (65 anos, nervosa)

No começo foi bom, mas depois passei o diabo. Na época de casada sofri muito,
ele chegava todo dia ‘bebo’ em casa, batia em mim, quebrava tudo da casa. Era um
sofrimento. (71 anos)

Eu não me apaixonei assim. Eu gostava dele, mas não tinha essa paixão, você
entendeu? Depois a gente convivendo e tal, eu passei mesmo a gostar, mas não
para dizer que eu era apaixonada... Aí foi quando nós casou. Eu vivia muito bem
com ele, vivia bem mesmo, tinha do bom e do melhor, enquanto ele pôde (...)
Depois, pronto. Aí... Ave, Maria... Ele começou a beber... (63 anos, nervosa)

Os eventos reprodutivos têm em geral uma avaliação positiva entre as mulheres.
Contudo, algumas diferenças são significativas. Para os casos das nervosas, 44,4%
tiveram problemas com os partos e 14 idosas (cinco identificadas pelo questionário e
dez entrevistadas) com a menopausa. Os principais problemas citados com relação ao
parto referem-se a questões de ordem biológica (complicação, desconforto e morte do
feto) e emocionais, como o fato de encontrar obstáculos na aceitação da sua família de
origem e o pai não ter assumido o filho. A menopausa é tida como um período de agonia,
calores e maior nervosismo. Gravidez e esterilização não apresentam maiores problemas
para a mostra estudada. O aborto parece ser menos problemático para as nervosas do
que para as outras mulheres. Quanto ao uso de anticoncepcionais, a relação é inversa.

O NERVOSO

O nervoso tem sido objeto de vários estudos no campo da antropologia. A essa
questão têm sido dadas várias respostas: o nervoso é uma categoria polissêmica (Davis,
1989; Guarnaccia, 1989; Low, 1994), usada e manipulada em situações de interação
(Rebhun, 1993), característica de um determinado modo de pensar a pessoa (Duarte,
1986). Na perspectiva aqui adotada, consideramos o nervoso como um comportamento
diretamente ligado a uma dinâmica interativa na qual conduta e modo de ser do indiví-
duo são considerados como estranhos ou alheios a um padrão normal de comporta-
mento. Assim, esse conceito refere-se a construções culturais herdadas e utilizadas em
determinadas situações de aflição. Em termos mais específicos: diz respeito a um con-
junto complexo de signos, significados e práticas, identificados pelos indivíduos (no
caso, moradores do Nordeste de Amaralina), ao qual se relacionam diversas situações
e contextos causais. Tal concepção fundamenta-se nas pesquisas realizadas pelos mem-
bros do Ecsas no Nordeste de Amaralina.7

Nesse bairro, o nervoso constitui uma aflição bastante conhecida. Nos relatos
de seus moradores sobre casos conhecidos de pessoas nervosas, ressalta-se, em pri-
meiro lugar, o fato de que o nervoso é uma reação inadequada ou desproporcional em
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relação a um dado contexto. O nervoso é expresso como algo incontrolável. Está asso-
ciado à falta de controle, isto é, à incapacidade da pessoa de exercer ação direta sobre
o ambiente. Vejamos alguns exemplos:

Eu acho [nervoso] assim... você está conversando com a pessoa na calma. Aí uma
pessoa fala uma coisa com você, bem, uma coisa besta, e a pessoa já leva aquilo
para uma coisa mais alta. Já vai lhe agredindo. Uma coisa, uma besteira mesmo...

Meu marido mesmo era supernervoso, nervoso, nervoso mesmo pra valer. Ele era
capaz de estrangular se estivesse nervoso.

E aí ela deu pra ficar nervosa, assim, e a gente falava qualquer coisa, ela respondia
com aquele... Como é que se diz?... Com aquela força, agitada.

Ela vivia muito nervosa, falava muito. Ninguém chegasse na casa dela que ela
mandava vir embora. Não queria ninguém lá, tava irritada, achava que tavam
bulindo com ela, dizendo as coisas a ela.

Quando ela tá atacada, ela começa a xingar o povo dela mesmo.

Fica trancada dentro de casa, chora, chora. Quando ela tá com vontade, bota a
casa um espelho. Quando não tá, fica tudo de perna para cima. Quando ela tá com
vontade, pega as roupas, arruma, lava, passa, bota dentro do armário. Quando
não tá, larga tudo lá, bagunçado.

Trata-se, portanto, de um ‘problema mental’, mas não necessariamente de ‘lou-
cura’, isto é, a perda radical e definitiva do ‘juízo’. É importante observar, contudo, que
a distinção entre ‘loucura’ e ‘nervoso’ nem sempre é clara. De maneira mais geral, o
‘nervoso’ é descrito como um estado menos grave e comprometedor de enfraquecimen-
to da capacidade pessoal de julgamento ou discernimento nas interações sociais, cam-
po de atuação do ‘juízo’, cujo comprometimento reflete-se claramente no desempenho
social do indivíduo. Nesse aspecto, o enfraquecimento dos nervos pode ser temporário
– diz-se então que a pessoa ‘está nervosa’ – ou trata-se de uma tendência mais dura-
doura; neste caso, diz-se que a pessoa ‘é nervosa’.

O nervoso está relacionado a alguns signos que podemos agrupar em três con-
juntos básicos de comportamento: agressividade e violência, agitação e impaciência e,
por último, isolamento. A pessoa nervosa é geralmente descrita em termos de
agressividade exagerada e/ou fora de contexto. O nervoso, assim, é um estado em que
o indivíduo facilmente apela para a agressão (física ou verbal), se altera por nada,
criando “cenas” tanto no domínio da casa quanto no espaço público da rua. A pessoa
é retratada como “invocada” e, portanto, como alguém que não oferece um terreno
favorável para a interação. Essa descrição geralmente é mais comum para o homem,
embora muitas mulheres assim também possam ser definidas. A presença da violência
ou da agressão é particularmente problemática quando dirigida a pessoas que, por
definição, devem ser objeto de atitude de respeito ou mesmo submissão, como os
membros da família, principalmente a mãe.

Nervoso também está relacionado a pessoas agoniadas, a quem falta tranqüili-
dade, que se mostram sempre insatisfeitas ou excessivamente preocupadas diante dos
problemas do cotidiano. São descritas como aquelas “que andam de um lado para o
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outro”, “tremem o corpo inteiro” e por qualquer razão riem demais ou choram em exces-
so. São pessoas “avexadas”, “agoniadas”, “insistentes”. Mas ‘nervoso’ designa tam-
bém aquele indivíduo que procura isolamento, tranca-se em sua casa e evita contato
com outros. O isolamento está associado, por um lado, à indisposição e à falta de ânimo,
que remetem às idéias de força e fraqueza; e por outro, à condição de estar “aperreado”
ou “amuado”, o que pode adquirir uma conotação moral negativa, uma vez que ameaça
um fluxo de reciprocidade. A pessoa que “se joga no desprezo” (descuida-se de si
mesma) tem seu comportamento visto como uma dinâmica de isolamento, sendo muitas
vezes alvo de reação de condenação moral explícita. A pessoa nervosa, por outro lado,
é sujeita a tristeza e ansiedade.

As mulheres nervosas são descritas como “angustiadas”, “amuadas”, “distan-
tes do mundo”. Essas características ficam mais em evidência nos discursos das próprias
nervosas. Ao falarem de si mesmas, do seu nervoso, as mulheres tendem a articular
as suas trajetórias de vida e seus problemas com sentimentos de angústia e tristeza.

Ao falar dos signos do nervoso, é importante assinalar o significado atribuído à
normalidade ou melhora. De maneira geral, a normalidade é identificada com a disposi-
ção para o trabalho, isto é, relaciona-se à força, a um estado de plena posse das capaci-
dades físicas e mentais. O trabalho, na maioria das narrativas, é uma categoria importan-
te na construção e na afirmação da identidade. Normalidade é também identificada pelo
cuidado com a aparência. Demonstrar interesse pela higiene e pela apresentação pessoal
(especialmente em contextos públicos) é ato indicador de que o indivíduo, se tem o
“juízo fraco”, não cortou de todo os laços sociais que lhe conferem o status de pessoa.
A normalidade está também associada à manutenção de um certo equilíbrio ou bom
senso na relação com os outros. A pessoa nervosa se opõe claramente a essa concep-
ção com seus descompassos e exageros, por tomar qualquer ação ou palavra como
insulto ou agressão a si.

Em síntese, o nervoso, no Nordeste de Amaralina, é descrito como uma perda
temporária do controle sobre as próprias atitudes ou reações (ou tendência a isto). Mas
é importante observar que, nas narrativas, o “enfraquecimento do juízo” desenrola-se
no transcurso de relações sociais que terminam por vitimar o indivíduo. O tempo do
nervoso é um tempo social, em que transcorre uma pluralidade de acontecimentos,
incidentes e encontros nos quais o indivíduo, sem necessariamente ter conhecimento,
pode estar implicado. Assim, na velhice, é de se esperar que uma pessoa nervosa
acumule um conjunto de experiências ‘negativas’.

Os relatos sobre nervoso no Nordeste de Amaralina são expressos em termos de
conjunções específicas de situações ou relações ‘fragilizantes’, envolvendo outras pes-
soas, o ambiente (social ou natural) e o ‘mundo dos espíritos’. Nesse aspecto, o nervoso
raramente se apresenta como resultado de uma cadeia única de eventos e causas.

Uma irmã, descrevendo o nervosismo do irmão, nos relata:

Para mim, ele tava cansado, fraco, esgotado. Do trabalho, né? E... e porque aquela
criação que eu dava a eles. Era uma alimentação muito frágil, muito pouca, sabe?
Então eu achava assim. (...) Ele é magrinho e fraco. Então o pai morreu e ele ficou
naquela luta, né? Aquela luta, aquela preocupação, aquela coisa que apossava
nele. Ainda hoje ele conta. Quando ele chegava do jornal, com aqueles trocados
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que davam a ele, ele comprava pão, comprava o guaraná e tomava com o irmão
caçula aqui. Aí o barraco caiu. O buraco caiu, foi no chão, nós ficamos desabrigado.
(...) Enquanto tava o pai e a mãe, tudo junto tratando dele, não tinha problema,
né? (...) Mas o pai morreu, ele preocupado com aquela morte, apossado com
aquela idéia. Assim, ficar sem o pai e uma coisa e outra. De forma que aquilo virou
uma doença, de repente.

Assim, o nervoso é resultado de um processo de fragilização não apenas de um
indivíduo, mas principalmente de um grupo social mais amplo. É parte de um processo de
fragilização da família, o que pode implicar tanto um empobrecimento e desorganização
interna quanto um certo senso de perda da unidade moral. Em várias narrativas, a descri-
ção do contexto em que se desenha o nervoso expressa situações de fraqueza na família,
como violência excessiva, desvio do papel de marido/pai, desvio do papel hierarquica-
mente subordinado de filho, desvio do papel da mãe na educação dos filhos. É importante
observar que a força da família, no Nordeste de Amaralina, depende da manutenção de um
contínuo fluxo de trocas entre os atores que estão diferentemente situados no contexto.

Não podemos esquecer também que nas histórias contadas no Nordeste de
Amaralina sobre nervoso é comum que seus locutores atribuam a causa da aflição a
intervenções espirituais, além do contexto familiar de referência. Em muitos relatos, esta-
belecem-se elos entre certos comportamentos e a intervenção de forças não humanas.

A EXPERIÊNCIA DO NERVOSO EM MULHERES IDOSAS

No Nordeste de Amaralina, como já observamos, o nervoso é expresso como
algo incontrolável, revelando reações exageradas ou desproporcionais a um dado con-
texto. Assim, seu significado só pode ser compreendido quando se recupera a relação
com o contexto que as suscita. Mas, antes de falarmos sobre esse aspecto relacional,
vejamos como as mulheres idosas relatam seu nervoso no domínio propriamente físico
ou corporal.

Em todas as narrativas, as mulheres idosas descreveram o seu nervoso com
imagens de abafamento, calor na cabeça, agonia, dor nas pernas, na cabeça, irritabilidade.
Mas também descreveram imagens de tristeza, distanciamento do mundo, isolamento. É
interessante notar que nos relatos genéricos sobre o nervoso em mulheres idosas (isto
é, naqueles relatos produzidos por informantes que falam sobre casos conhecidos)
dominam os signos relacionados a sensações corporais (dores, fraquezas, tremores
etc.). A tristeza só é mencionada nos relatos de pessoas, principalmente mulheres
idosas, que se identificam como nervosas. Assim é que D. Maria (nervosa, 63 anos)
descreve o seu nervoso como algo que a deixa impotente, deitada no sofá com os olhos
cheios de lágrimas. Ela diz que, quando

atacada pelo nervo, (...) fica assim, em cima da cama, olho, muda de um lado, só
olhando a rua, os menino briga, eu olho. Nego xinga meus netos e eu olho, sem
poder falar, não posso fazer nada. A cabeça fica assim pensando. Um dia eu
levanto. Um negócio assim, diz mesmo: ‘Cê vai morrer’...
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O mesmo acontece com as crises de D. Maria José (nervosa, aproximadamente
58 anos), quando ela sente como se os nervos fossem “desmoronar”:

Me sentia assim, ó... aquela dor de cabeça, não doía assim a cabeça toda não,
daqui pra aqui, parecendo um martelo a dor de cabeça. Fazia tim, tim, me chegava
a azuá mesmo. Eu não podia ver ninguém, falar, eu não podia ouvir zuada. (...) Aí,
pronto, eu começava a chorar. Aí me dava aquele ódio, aí eu chorava, chorava,
chorava e ficava triste.

Quando as crises de nervos que acometem D. Maridalva (nervosa, 61 anos)
configuram-se em excesso de riso e tremores no corpo (“Começa assim, sabe? Aquele
riso alto, alto, alto. Aí vai ‘esmurecendo’, me lasca toda, é uma coisa de doido.”), ela nos
diz que se bate muito, se “estraçalha” e se “espedaça toda”.

A vivência cotidiana no bairro aparece em muitos dos depoimentos das mulhe-
res idosas e nervosas como elemento agravador da sua aflição. Devemos observar que
o estilo de vida no Nordeste de Amaralina, assim como em muitos outros bairros de
classe trabalhadora, é marcado pela importância dada às relações sociais travadas no
seu interior. Há uma ampla rede de relações sociais estabelecidas com vizinhos e paren-
tes que vivem nas redondezas. A rua é amplamente ocupada e compartilhada, constitu-
indo-se em espaço de sociabilidade, além de local de passagem. É na rua que as pessoas
se encontram, conversam, contam suas histórias, prestam pequenos favores.

Mas a rua é também um espaço de perigo e fofoca. Com as pessoas vivendo tão
próximas umas das outras, num mundo em que as relações se tornam quase forçosa-
mente íntimas, os dramas particulares convertem-se quase sempre em dramas públicos.
As pessoas continuamente observam e são observadas. Assim, é de se esperar que a
cooperação e a solidariedade constituam apenas uma das facetas da convivência entre
as pessoas. Há uma boa dose de tensão e ambivalência no cotidiano do bairro. A
violência, a circulação de informações sobre a vida alheia, a fofoca, os mexericos, o
barulho constante na rua que se prolonga até altas horas são elementos que compõem
o dia-a-dia do Nordeste de Amaralina. As manifestações de agressividade marcam
também as relações sociais que ocorrem dentro das quatro paredes do lar: os homens
‘provam a sua virilidade’, os pais fazem uso de força na educação dos filhos, os jovens
demonstram pouco respeito aos mais velhos.

Assim, alguns relatos parecem apontar para o fato de que, em um contexto
social como o do Nordeste de Amaralina, a pessoa nervosa torna-se mais vulnerável
ao olhar dos outros, o que pode constituir fonte de tensão nas relações de vizinhan-
ça. D. Tereza (nervosa, aproximadamente 59 anos) associa o seu problema à vida
cotidiana do bairro.

E eu tô doida pra terminar minha casa pr’eu sair daqui. Aí eu vou alugar... vou
arranjar um canto pr’eu ficar tranqüila, num lugar calmo, porque aqui ... Começa
a bater bola... Isso aí é o dia todo. E aí quando chega de noite, o bar aí na porta, aí
vai até uma hora, duas horas da manhã, cê entendeu? (...) E eu não tô mais pra
ouvir zuada. Tem hora que dá um nervoso... aqui no quarto. (...) Agora eu durmo
assim, assustada (...) porque depois dessa invasão a gente não tem paz (...) Hoje,
pra dormir, eu tenho que tomar remédio (...) porque esses meninos pertuba...
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Nos seus relatos, as mulheres revelam recorrer constantemente a médicos, exa-
mes, remédios, cultos religiosos. As redes de parentesco e vizinhança têm também um
papel fundamental na escolha e na apreciação do tratamento e, portanto, na definição
do problema e na avaliação que o próprio doente faz de si. O tratamento de uma pessoa
nervosa depende em grande medida dessa rede. Mas é digno de nota que a concordân-
cia sobre formas de tratamento a serem seguidas não é regra. Há muitas divergências
sobre a escolha e a avaliação da terapia mais apropriada para um determinado caso.

O tratamento pelo uso de medicamentos psiquiátricos é muitas vezes abusivo.
As mulheres idosas e nervosas atribuem alto valor ao consumo de remédios, combinan-
do-os aleatoriamente. O remédio significa tanto possibilidade de alívio do sofrimento
quanto a sua legitimação como doença. As consultas aos médicos são feitas quase que
exclusivamente para questões ligadas à medicação. Paralelamente ao uso de medica-
mentos psiquiátricos e consultas médicas, as mulheres também buscam terapia em
diferentes agências religiosas.

Quando na história de vida das mulheres que se referem a si mesmas  como nervosas
buscamos o sentido da experiência de fragilização, encontramos certos temas básicos. O
primeiro deles está conectado com a sensação de perda ou de fraqueza. Como já observa-
mos, nervoso é enfraquecimento dos ‘nervos’, o que significa dizer impotência ou perda da
autodeterminação. Na velhice, esse enfraquecimento torna-se ainda mais aguçado.

Para as mulheres idosas e nervosas, a perda da autodeterminação está conectada
em primeiro lugar com o enfraquecimento ou “esmurecimento” do corpo. Assim, a
história do nervoso é também a história da perda gradativa da beleza e vitalidade. No
corpo, vêem espelhada uma trajetória de declínio. Na velhice, as transformações físicas
que ocorrem no corpo, a perda da força e da vitalidade física são vistas como marcas de
sofrimentos deixadas por muitos eventos críticos. Nos seus relatos, as mulheres idosas
e nervosas contam como eram fortes, gordas e atraentes, mas, devido aos numerosos
sofrimentos, acabam na situação atual: magras, cansadas, com falta de disposição,
incapazes de gerir a vida. D. Maria (nervosa, 63 anos) expressa o declínio do seu corpo
como uma sensação de estar “diminuindo” ou “descendo”. Ao voltar-se para o passa-
do, descreve-se como uma pessoa gorda, bem-feita, dentes e cabelos bonitos, desejada
e objeto de ciúme. Agora, após uma vida de padecimento, considera-se doente, ossuda,
evitada pelo parceiro de anos.

O nervoso se desenha nos depoimentos das mulheres não apenas como enfra-
quecimento do corpo, mas também como impossibilidade de sustentar ou manter uma
certa identidade pessoal e, portanto, também uma certa rede de relacionamentos com os
outros que sustente essa identidade. Na velhice, o nervoso aparece como impotência
ou fracasso de um determinado projeto de vida. De maneira geral, está associado a um
contexto de quebra de vínculos no interior da família e principalmente com os compa-
nheiros; há um sentido de fragilização que aponta para um sentimento de estar
desconectado ou privado de uma teia bem definida de relações de reciprocidade da qual
emerge a identidade de mulher.

Nas suas narrativas, as mulheres nervosas expressam a dificuldade de realizar
um projeto de vida de acordo com um modelo de mulher ideal – mãe, esposa, responsá-
vel pela casa etc. Essas histórias revelam a vivência de traições, de violência e de
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abandono por parte de seus companheiros, e até mesmo por parte da família extensa,
uma situação que as leva a ter que arcar sozinhas com a responsabilidade de manter a
casa e criar os filhos. Diante dessas dificuldades, as mulheres tendem a construir uma
identidade alternativa de pessoas fortes, corajosas e orgulhosas (que criam os filhos
sozinhas, recusam-se a pedir ou receber ajuda daqueles que não demonstram piedade
ou simpatia pelo seu estado, não têm medo de marginais etc.). Sem que se compreenda
o contexto geral que faz de muitas mulheres de classe trabalhadora urbana chefes e
provedoras e no qual elaboram-se imagens positivas da mulher sofrida mas orgulhosa
e forte, dificilmente pode-se compreender o sentido da experiência dessas mulheres.

No Nordeste de Amaralina, as reações às aflições dessas mulheres variam não
apenas de acordo com o grau de proximidade dos sujeitos, mas também de acordo com
o sentido geral atribuído ao nervoso. Usualmente, elas despertam pena e recebem
algum conforto por parte dos familiares e vizinhos mais próximos. Afinal, essas mulhe-
res representam a figura da mulher sofrida e que se sacrificou para criar os filhos por
conta própria e que agora se abate com a vivência da velhice.

CONCLUSÃO

Quando caracterizamos rapidamente as duas grandes vertentes interpretativas
sobre a relação entre mulher e saúde mental – a ‘biologicista’ e a ‘sociologista’ –,
chamamos a atenção para o fato de que ambas pressupõem uma ‘natureza intrínseca
e objetiva da condição feminina’. Elas terminam por não levar em devida consideração
a dimensão intersubjetiva da vida em uma dada configuração sociocultural. Assim,
terminam “por falar do humano – o objeto por excelência das ciências sociais – como
uma realidade sem vida, entidade quase morta, subsumido às forças onipotentes de uma
estrutura” (Alves & Rabelo, 1998b:23-24).

Uma abordagem centrada na experiência, por sua vez, permite-nos reconhecer
dimensões importantes do nervoso que escapam tanto aos estudos biomédicos quanto
aos trabalhos desenvolvidos nas ciências sociais pela ótica da ‘teoria das representa-
ções’. Os relatos que as mulheres idosas e nervosas elaboram sobre si próprias não
apenas refletem uma percepção do mundo, mas conduzem a modos específicos de ser
no mundo. Conforme procuramos mostrar, as narrativas dessas mulheres sobre a sua
aflição são discursos que expressam e configuram uma identidade pessoal. Nos seus
relatos, sujeito e ação se constituem mutuamente: a pessoa nervosa revela-se pelas
ações que empreende ou em que se envolve e estas aparecem como desenvolvimento
necessário da própria identidade do ator/personagem. Ao narrar suas histórias, nossas
informantes tanto apontam para experiências de eventos problemáticos – experiência
vivida de fragilização – quanto contribuem para constituir essas experiências. Nervoso
é um modo de ser no mundo.

Não podemos esquecer que a narrativa é o processo pelo qual o indivíduo
confere uma significação à sua biografia. Conforme frisa Ricoeur (1991), a narrativa
oferece ao indivíduo uma instância privilegiada para a compreensão de si próprio, uma vez
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que totaliza o que é vivido de modo fragmentário, pontual. Para que a vida de uma
determinada pessoa possa ser interpretada como uma totalidade singular, é preciso que
o indivíduo seja capaz de colocá-la num certo curso.

As narrativas de nervoso, portanto, referem-se a um modo próprio de ser no
mundo. Trata-se, assim, de uma experiência que implica emoções, uma forma pela qual
o indivíduo apreende sua situação particular em um dado contexto. A emoção é um
processo que envolve um self que se situa e se orienta de maneira particular em face
de determinada situação. As narrativas de nervoso representam uma tentativa de
interpretar a experiência emotiva, revelando tanto os padrões culturais gerais que
orientam a interpretação quanto a tentativa do indivíduo de objetivar sua experiência
com base nesses padrões.8  A partir dessa premissa é que podemos compreender
melhor como as mulheres idosas e nervosas, residentes no Nordeste de Amaralina,
entendem e vivenciam suas aflições.

Ao refletirmos sobre os relatos que as mulheres produzem sobre suas experiên-
cias do nervoso, a primeira observação a ser feita é que suas narrativas estão cheias de
referências a acontecimentos descritos como ‘fragilizantes’. Vários dos 34 eventos
listados pela pesquisa e vivenciados por elas foram considerados como problemáticos.
Trata-se de acontecimentos ocorridos em diferentes momentos no curso das suas vi-
das. O nervoso aparece justamente em situações de dificuldade e crise. Mas ao narrar
suas aflições, essas mulheres justapõem e combinam entre si essas experiências, de tal
forma que parecem expressar uma organização seqüencial em que cada evento pressupõe
outro. As dificuldades e as crises passadas não são tomadas isoladamente. Pelo contrá-
rio, remetem a uma cadeia sucessiva de eventos, formando uma unidade articulada. Em
síntese, são discursos que buscam conferir coerência, uma unidade articulada de sen-
tido, a atos fragmentados, passados.

No Nordeste de Amaralina, a narrativa do nervoso é quase sempre um discurso
sobre si mesmo. As narrativas de experiências do nervoso estão mescladas com a totali-
dade da vida da pessoa. As mulheres nervosas são especialmente suscetíveis de falar de
si mesmas como pessoas nervosas e de explicar o seu significado por meio de considera-
ções mais pessoais sobre suas vidas e seus problemas. São relatos que explicitam vidas
de consumição, um desenrolar sofrido de eventos, de constantes referências a um contex-
to de pobreza e violência. Esses acontecimentos terminaram por torná-las vulneráveis;
fragilizaram-nas ao longo do tempo, deixando-as cada vez mais nervosas.

Os relatos de nervoso são discursos de experiências de fragilização e desgaste
no curso da vida. Mas, ao mesmo tempo, em contraponto a esse discurso de fragilização,
as histórias narradas são também relatos de pessoas fortes, de mulheres sofridas, mas
orgulhosas. Assim, terminam por manter uma imagem positiva do ser humano capaz de
arcar sozinho com as responsabilidades impostas pelo mundo social em que vive.
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NOTAS

1 Para uma criteriosa e bastante ilustrativa análise sobre a construção gerontológica
da velhice, ver Debert (1997, 1999).

2 O conceito de experiência e seu uso na antropologia da saúde é por nós discutido
em seus diversos ângulos em Rabelo, Alves & Souza (1999). Observe-se que parte
da discussão aqui apresentada já foi desenvolvida no referido livro.

3 Pesquisa financiada pelo CNPq e pela Fundação Carlos Chagas. A professora Ma-
ria Gabriela Hita, integrante do Ecsas, foi sua co-coordenadora.

4 O Nordeste de Amaralina ocupa uma área de 250 hectares, aglutinando aproximada-
mente 90 mil habitantes que vivem em pouco mais de 14 mil casas residenciais.
Quarenta por cento de seus residentes têm idade inferior a 15 anos e 60% dos
moradores são migrantes rurais. A pobreza é um dado característico do bairro, e
apenas 11% da população completaram o primeiro grau escolar, atual ensino básico.

5 A metade das entrevistadas (51,7%) tinha menos de 35 anos de idade; 35,8%, entre
35 e 59 anos; 12,5% (15) tinham 60 anos ou mais (22 mulheres tinham acima de 55
anos). Das 120 mulheres entrevistadas, 15 eram consideradas no bairro (e assim se
auto-intitulavam) como nervosas, sendo que cinco delas tinham mais de 55 anos.
Quanto ao estado civil, 17,8% eram solteiras, 61,8% unidas ou casadas e 20,4%
separadas ou viúvas. Das 120 mulheres entrevistadas, 11,9% declararam que nunca
tiveram filhos; 15,3%, apenas um; 55,9%, entre dois e seis; e 16,9%, sete filhos ou
mais. No total das respondentes, 15,3% declararam nunca ter estudado; 33,9% não
completaram o antigo primário; 30,5% tinham primário completo; e 20,3% termina-
ram o primeiro grau (atual ensino médio).

6 Os 34 eventos foram: 1) nascimento; 2) adoção; 3) entrada na escola; 4) saída da
escola; 5) morte do pai; 6) morte da mãe; 7) outras mortes marcantes; 8) primeiro
namoro; 9) primeira relação sexual; 10) primeira união ou casamento; 11) outras
uniões; 12) primeira gravidez; 13) primeiro parto; 14) último parto; 15) aborto; 16)
esterilização; 17) uso de anticoncepcionais; 18) primeira separação; 19) participação
no bairro; 20) começo do trabalho; 21) períodos longos sem trabalhar; 22) desem-
prego do cônjuge; 23) perda de bens; 24) morte do marido; 25) morte de filho(a); 26)
casamento do(a) primeiro(a) filho(a); 27) migração; 28) doença própria; 29) doença
de parente; 30) incesto ou intento; 31) prisões; 32) primeira menstruação; 33) meno-
pausa; 34) infidelidade conjugal.
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7 Trata-se dos seguintes trabalhos: Signs, Meanings and Practices Related to Mental
Health (1991-1994), financiado pelo IDRC-Canadá e sob a coordenação geral de Naomar
Almeida-Filho; Illness Management Strategies and Mental Health Systems in Bahia,
Brazil (1994–1997), também financiado pelo IDRC e sob a coordenação de Carlos
Alberto Soares, Paulo César Alves e Míriam Rabelo; A Lógica do Itinerário Terapêutico
(1991-1994), financiado pela Opas e pelo CNPq, sob a minha coordenação.

8 Essas considerações são importantes porque na literatura antropológica há uma
tendência a reduzir as emoções a um nível tanto biológico quanto cultural. A emo-
ção, antes de ser um conjunto de estímulos que a cultura permite comunicar e
regular em contextos sociais (Hoschild, 1979; Spiro, 1984) ou um elemento de um
sistema ou código cultural (Strathern, 1975; Lutz, 1988), supõe um sujeito situado
no mundo e dirigido a ele. Como observa Geertz (1978), é o resultado de uma percep-
ção, por parte do indivíduo, de que existem incongruências entre o papel ou ideal de
pessoa vigente e sua representação cotidiana ou trajetória nesse papel.
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