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Introdução 
Paulo César B. Alves, Míriam Cristina M. Rabelo & Iara Maria A. Souza 

Os textos aqui apresentados refletem um percurso de estudos e debates, 

realizados ao longo dos últimos quatro anos pelo Núcleo de Estudos em Ciências 

Sociais e Saúde (ECSAS) da Universidade Federal da Bahia. E m grande medida, 

consistem em ensaios de caráter antropológico com base fenomenológica, abor

dagem que vem ganhando corpo na antropologia contemporânea, particularmente 

na antropologia médica. 1 

É importante enfatizar que os textos aqui reunidos foram produzidos em 

momentos distintos. Refletem, portanto, um processo de exploração de novas 

alternativas analíticas, marcado, é claro, por algumas reformulações conceituais e 

metodológicas. Há, sem dúvida, um núcleo de questões centrais que, em cada 

capítulo, são esboçadas, desenvolvidas e retomadas sob diferentes ângulos e com 

base na análise de dados diversos. Esta introdução procura justamente identificar 

tais questões: nosso objetivo é apontar alguns dos princípios metateóricos, de 

caráter quase 'filosófico', que animaram as pesquisas desenvolvidas e inspiraram 

os procedimentos metodológicos que deram corpo aos trabalhos apresentados. 

O elemento unificador da coletânea é, em primeiro lugar, o conceito de 

experiência. De modo mais geral, expressa uma preocupação em 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 encontram ao longo de suas vidas não pode ser deduzida de um sistema coe

rente e ordenado de idéias, símbolos ou representações. "O conhecimento através 

do qual se vive não é necessariamente idêntico ao conhecimento através do qual 

se explica a vida", observa Jackson (1996:2). O caráter fluido, multifacetado e, 

sobretudo, indeterminado da experiência escapa tanto aos cientistas sociais, que 

buscam decifrar códigos operantes subjacentes às práticas, quase sempre de modo 

inconsciente, quanto àqueles que explicam as práticas pelas idéias ou representa

ções expressas a posteriori pelos atores. 



E m uma perspectiva fenomenológica, a experiência não se reduz ao mode

lo dicotômico que contrapõe sujeito e objeto, do qual partem muitas teorias sociais. 

Tal modelo expressa apenas uma modalidade de experiência, aquela forjada pela 

atitude reflexiva. O fundamento e possibilidade mesma desta atitude, entretanto, 

são dados por outro tipo de experiência, pré-reflexiva ou pré-objetiva. Falar em 

uma experiência pré-objetiva significa dizer que o mundo se apresenta para nós, 

em primeiro lugar, como esfera de ação ou prática, antes de se apresentar como 

objeto de conhecimento. Mais do que isso, significa dizer que o domínio da práti

ca se define essencialmente por um engajamento ou imersão na situação: não 

requer ou pressupõe, ordinariamente, o posicionamento de um sujeito que se des

taca do mundo e o 'objetifica'. Nesta perspectiva, a situação da ação é um campo 

de instrumentos que usamos - e não um espaço neutro de objetos que devemos 

primeiro conhecer para posteriormente instrumentalizar a nosso serviço. Da mes

ma forma, os fins da ação não são formulações abstratas que dominamos intelec

tualmente para depois pôr em prática; antes, se nos aparecem como parte inte

grante da própria situação e, assim sendo, não se destacam enquanto planos refle

tidos. Apenas quando nos vemos ante à dificuldade de sustentar esta imersão 

prática (pré-reflexiva) no mundo é que ingressamos em uma atitude reflexiva. 

Ora, subjacente a esse argumento está a idéia de uma cumplic idade 

ontológica entre ser e mundo, que Heidegger procura descrever mediante o con

ceito de dasein ou pre-sença (Heidegger, 1997). Dois elementos importantes de

vem ser levados em consideração para entendermos melhor este ponto: em pri

meiro lugar, o papel do corpo no delineamento da experiência; em segundo lugar, 

a questão da intersubjetividade. 

A idéia de experiência enquanto modo de estar no mundo nos remete dire

tamente ao corpo, como fundamento de nossa inserção no mundo. É o corpo que 

fornece a perspectiva pela qual nos colocamos no espaço e manipulamos os obje

tos; pela qual os objetos e o próprio espaço ganham sentido para nós. É por ter um 

corpo - ou ser um corpo - que estamos situados, que somos irremediavelmente 

seres em situação. Antes de constituir um objeto - nosso corpo que miramos no 

espelho, o corpo do outro cuja figura avaliamos, ou o 'organismo' sobre o qual 

intervêm as ciências biomédicas - o corpo é dimensão do nosso próprio ser. A 

subjetividade, portanto, não se refere a uma consciência que paira sobre o mundo 

e o avalia à distância: é sempre uma consciência-corpo ou corpo-consciência, o 

que equivale também a considerar o corpo como ele mesmo, perpassado por uma 

dimensão subjetiva, de sentido. Assim o corpo é o locus em que se inscrevem e se 

mostram as várias dimensões da vida (experiências passadas, projetos e esforços 

concretos para intervir na realidade). Tais dimensões não se superpõem e nem se 

perdem na história; via uma síntese espontânea, integram-se em um esquema 

corporal que expressa uma modalidade particular de ser no mundo. É neste senti

do que, seguindo Merleau-Ponty, podemos falar do hábito como uma praktognosia, 



um modo de conhecimento e intervenção na realidade radicado no corpo. O hábito 

é uma forma de compreender o mundo bem distinta de uma apreensão intelectual 

que produz representações ou idéias: trata-se de uma compreensão que expressa 

antes um modo de ajustar-se a uma dada situação, que é logrado pelo corpo 

(Merleau-Ponty, 1994). 

O corpo, entretanto, não é apenas o locus do hábito, mas o movimento de 

realização do projeto. Não só somos seres em situação, como também somos 

seres continuamente voltados para transcender a situação, orientados para o futu

ro. Ser um corpo é, de fato, não apenas ter uma situação, mas estar sempre a 

ultrapassá-la rumo a novos estados ou modos de ser, pois o corpo vivido é corpo 

em ação antes que corpo contemplado (Sartre, 1997). É essa dialética entre nosso 

enraizamento original no mundo da sociedade e da cultura e nosso engajamento 

com o futuro, característico da ação, que faz da ambigüidade a marca definidora 

de nossa existência. 

Quando partimos de uma preocupação com a experiência e seu caráter 

'encarnado' (embodied, em inglês), uma série de questões importantes se coloca 

para a antropologia médica. Como uma experiência pré-objetiva de sentir-se mal é 

transformada em uma realidade socialmente reconhecida, dotada de significados 

que são comunicados e legitimados no processo social? Ou, alternativamente, 

como certas desordens de base orgânica, identificadas e classificadas pelas ciên

cias biomédicas, incorporam-se à experiência dos sujeitos, conduzindo-os a cer

tos modos de compreender e ajustar-se à situação da doença (os quais, estrito 

senso, já são formas de transcendê-la) e a agir sobre ela via elaboração e realização 

de projetos? O que realmente significa dizer, conforme postulam alguns autores, 

que a experiência da doença é transformada em certos processos terapêuticos? 

Como de fato se dá essa transformação no transcurso das interações entre 

terapeutas e pacientes? Algumas dessas questões são diretamente tratadas nos 

artigos que compõem a presente coletânea. 

Uma abordagem centrada na experiência nos permite reconhecer dimen

sões importantes da aflição e do tratamento que escapam tanto aos estudos desen

volvidos segundo a ótica biomédica (ou, por ela influenciados), quanto aos traba

lhos antropológicos e sociológicos tradicionais. No caso dos estudos produzidos 

segundo a ótica biomédica, a ênfase nos aspectos orgânicos dos processos de 

doença e cura conduz a uma omissão da dimensão de sentido de que se revestem 

tais processos: o corpo/objeto da ciência médica substitui o corpo vivido, fonte e 

condição para nossa relação com um mundo de objetos. No caso dos estudos 

produzidos no âmbito das ciências sociais, a ênfase nos aspectos ideais ou simbó

licos da doença e cura conduz a uma desvalorização das sensações e práticas 

encarnadas dos sujeitos doentes e seus terapeutas: trata-se do corpo/texto, espe

lho da cultura, que substitui o corpo vivido, fundamento de nossa inserção no 

mundo da cultura e ponto de partida para a reconstrução contínua desse mundo. 



A relação da doença com o âmbito cultural e social é, em certo sentido, 

problemática estruturante da antropologia médica. No contexto da presente dis

cussão, ela nos remete à questão do caráter intersubjetivo de toda experiência e, 

portanto, também do adoecer e tratar-se. Implicada na idéia de ser-em-situação 

não está apenas a unidade corpo-mente, mas também o enraizamento fundamental 

do indivíduo no contexto social, enquanto ser que é desde sempre ser-com-outros. 

Merleau-Ponty fala de uma sociabilidade originária, argumentando que a coexis

tência do eu e do outro em um mundo intersubjetivo é anterior a qualquer separa

ção entre sujeito/objeto (e, portanto, a qualquer individualização), em um nível 

pré-objetivo. Se há social para mim, observa o autor, é porque sou originariamente 

social, e se sei que compreendo, ou se inevitavelmente projeto significações nas 

condutas do outro, é porque o outro e eu estamos e continuaremos compreendi

dos em uma rede única de condutas e em um fluxo de intencionalidades. A subje

tividade é, assim, posterior à intersubjetividade; só lentamente, o meu ponto de 

vista se separa desse intermundo originário idéia também defendida pelos 

pragmatistas clássicos como Mead (1972), para quem o self não constitui uma 

característica inata, senão uma capacidade desenvolvida a partir de nossa interação 

com os outros. 

Falar de uma vivência pré-reflexiva não significa, portanto, empreender a 

busca de um fundamento pré-cultural ou pré-social da experiência mas, ao con

trário, inquirir sobre os modos como os sujeitos trazem consigo o social e cultu

ral, enquanto fundo não representado de seus projetos, ações, sentimentos. Ex

plorando as implicações desta idéia para a antropologia médica, Csordas argumen

ta que reduzir a experiência da doença a uma determinação biológica, tanto quanto 

tomá-la como efeito da cultura, ou mesmo como resultado da combinação entre 

ambos os 'fatores', conduz a uma visão por demais parcial e empobrecida dos 

processos de adoecimento e terapia: "o que está ausente de explicações como 

essas é a análise do sujeito encarnado (...) tomando uma posição existencial no 

mundo" (Csordas, 1994:287). 

Dizer que a forma como se mobilizam e reorganizam as capacidades cor

porais, na experiência da doença, orienta-se pelos modelos culturais não é neces

sariamente tomar estes modelos como realidades objetivas e imutáveis que, em 

última instância, determinam a experiência. Se o social não é soma de subjetivida¬ 

des isoladas, tampouco é realidade objetiva que se impõe segundo leis ou mecanis

mos próprios. Observa Merleau-Ponty que a classe, a nação, e poderíamos acres

centar a família, a religião, o gênero, "não são fatalidades que submetam o indiví

duo do exterior, nem tampouco valores que ele ponha do interior. Elas são modos 

de coexistência que o solicitam" (1994:487). Estamos continuamente responden

do a essas solicitações, embora apenas em situações específicas respostas usual

mente irrefletidas e confusas convertam-se em tomadas de posição refletidas, 

relações que eram apenas vividas transformem-se em engajamento explícito. 



A idéia de um diálogo constitutivo de nossa relação com o social - aqui 

apenas sugerida por Merleau-Ponty - tem tido um impacto importante nas ciências 

humanas contemporâneas. O conceito de dialogismo proposto por Bakhtin, e bas

tante usado por sociólogos e antropólogos (além de lingüistas e críticos literários), 

traduz uma preocupação clara em fundamentar noções como as de sociedade e 

cultura nas relações sociais concretas que os indivíduos estabelecem uns com outros 

ao longo de suas vidas, nos processos de orientação mútua constituintes de tais 

relações. Tal preocupação perpassa os trabalhos de Weber, Mead, Blumer e 

Garfinkel. Com base nas discussões desses autores, vale notar que, se o social 

constitui o campo permanente de toda nossa experiência, do qual não podemos 

escapar, trata-se de um campo móvel, continuamente deslocado, ampliado e refei

to pelos indivíduos no curso de suas ações/interações cotidianas. A intersubjetividade 

é, assim, um conceito que aponta para o 'presente vivido', no qual os indivíduos 

desenvolvem suas ações, procuram compreender-se mutuamente e compartilham o 

mesmo tempo e espaço com os outros. Como observa Natanson (1973:XXXII-XXXIII), 

esta simultaneidade é a essência da intersubjetividade, significa que 
capto a subjetividade do alter-ego ao mesmo tempo que vivo em meu 
próprio fluxo de consciência (...) Ε esta captação em simultaneidade 
do outro, assim como sua captação recíproca de mim, torna possível 
nosso ser conjunto no mundo. 

No caso da antropologia médica, essas considerações se refletem em duas 
questões associadas. Por um lado, é preciso compreender a experiência subjetiva 
da aflição em termos de seu enraizamento no mundo da cultura. Por outro, deve-
se atentar para os processos sociais pelos quais os indivíduos definem e legitimam 
certas experiências de sentir-se mal, comunicam e negociam significados para 
suas aflições e para as aflições dos outros. Trata-se, como já se observou, de 
questões intimamente relacionadas e que precisamos manter em constante diálo
go. Situar a dimensão social/cultural da doença exclusivamente no nível dos pro
cessos conscientes ou reflexivos de significação, negociação e legitimação é, de 
certo modo, manter-se preso à dicotomia entre natureza e cultura, ou melhor, não 
reconhecer plenamente o campo da experiência (que inclui uma dimensão pré-
reflexiva, originária), em que se entrecruzam e ganham sentido existencial tanto o 
âmbito biológico quanto o cultural. Reduzir os significados, que os indivíduos 
constroem por meio de suas interações, a modelos culturais incorporados na ex
periência pré-reflexiva é, por outro lado, correr o risco de objetivar a cultura -
enquanto modelo dado, a priori - e recusar a dimensão de criatividade à existência 
humana. Parafraseando Sartre, precisamos lembrar que a cultura é tanto ponto de 
vista, quanto ponto de partida. 

Dar atenção aos processos interativos que se desenrolam nas situações de 
doença e cura mostra-se especialmente relevante nos estudos voltados para con
textos médicos plurais, em que os indivíduos percorrem diferentes instituições 



terapêuticas e utilizam abordagens por vezes bastante contraditórias para diagnos

ticar e tratar a doença. Neste ponto, o caráter fluido e mutável das definições 

formuladas para explicar e lidar com a aflição reflete uma complexa dinâmica 

relacionai, trazendo à tona o papel das redes sociais no ato de se orientar, sustentar 

e conferir plausibilidade às expressões, sentimentos e condutas adotadas perante a 

aflição. É fundamentalmente no mundo da vida cotidiana que se elaboram e desen

volvem as ações conjuntas para se lidar com a doença. Tratar do caráter intersubjetivo 

das experiências de doença e cura nos conduz a um exame cuidadoso da realidade 

do mundo cotidiano. 

O mundo da vida cotidiana (lebenswelt) constitui o substrato comum no 

qual agimos e compreendemos as nossas ações e as ações dos outros: nele domina 

o que Husserl chama de atitude natural, a crença na existência do mundo enquanto 

realidade exterior, composta de objetos bem circunscritos e ordenados, dotados 

de propriedades que independem das vivências intencionais dos indivíduos e que, 

portanto, oferecem resistência aos seus projetos e ações. Na atitude natural tam

bém tomo como pressuposto a existência dos outros indivíduos e assumo que 

nossas perspectivas são recíprocas e intercambiáveis. Husserl (1970) observa 

que o mundo da vida cotidiana é o mundo 'pré-dado' , que se dá constantemente 

como realidade, que encerra e oferece os objetos para os quais nossos interesses 

se dirigem, mostrando-se igualmente como o constante e inquestionado terreno 

de validez sobre o que repousa e se funda toda a validez dos objetos. 

A atitude natural é totalmente determinada por um motivo pragmático: aci

ma de tudo, o mundo cotidiano é o mundo da práxis. O conhecimento que adqui

rimos e utilizamos no dia-a-dia está atrelado a interesses práticos: "devo compre

ender meu mundo da vida no grau necessário para poder atuar nele e operar sobre 

ele" (Schutz & Luckmann, 1973:28). Este estoque de conhecimento, que utiliza

mos para nos orientar na situação e resolver os problemas que se nos defrontam, 

é heterogêneo: comporta desde um conhecimento radicado no corpo (que inclui 

habilidades corporais adquiridas no passado), não acessível discursivamente, até 

uma série de receitas genéricas para lidar com um conjunto variado de situações. 

Para Schutz, o estoque de conhecimento é formado ao longo do percurso biográ

fico do indivíduo. Assim, é aberto a retificações ou corroborações de experiências 

por vir, ou seja, apresenta caráter fluido e processual. A configuração que o esto

que de conhecimento assume a cada momento é determinada pelo fato de que os 

indivíduos não estão igualmente interessados em todos os aspectos do mundo ao 

seu alcance; antes, é o projeto, formulado aqui e agora, que dita o que é relevante 

ou não na situação. 

A doença, conforme observam os etnometodólogos, constitui precisamen

te uma situação-problema, que põe em xeque a atitude natural e exige dos indiví

duos medidas normalizadoras, que lhes permita enquadrar a experiência geradora 

de ruptura em esquemas interpretativos e reintegrá-la, assim, à zona não questio¬ 



nada do mundo da vida cotidiana. Constitui muitas vezes uma situação que revela a 

insuficiência do conhecimento à mão e, por conseguinte, mobiliza os indivíduos 

a buscarem novas receitas práticas para explicar e lidar com o problema. Neste 

sentido, põe à mostra o processo mesmo pelo qual novos elementos se adicionam 

ao estoque de conhecimento, enquanto outros são, a menos temporariamente, 

'empurrados ' para áreas de acesso mais remoto. 

Abordar a experiência da doença segundo essa concepção - que a vê como 

problema a ser resolvido - permite-nos, além do mais, compreender por que o 

conhecimento que as pessoas têm e relatam acerca da doença é marcado por 

contradições e vastas zonas de imprecisão: estas refletem o conjunto de experiên

cias por meio do qual tal conhecimento foi e está sendo adquirido. Antes de ser 

uma questão intelectual sobre a qual é preciso teorizar, a doença é uma questão 

prática; o que explica porque os indivíduos, uma vez que se sintam capazes de 

colocá-la sob controle, suspendem o processo de questionamento e problematização 

a que se haviam dedicado. 

Partindo do princípio de que um dos objetivos centrais das ciências sociais 

é estudar a experiência no mundo em todas as suas formas e dimensões (Douglas 

& Johnson, 1977), os textos apresentados descartam uma visão causal da vida 

humana. Em uma perspectiva fenomenológica, não faz sentido isolar fatores -

sejam eles culturais, sociais ou biológicos - e atribuir-lhes uma determinação cau

sal sobre a existência, pois esta é na verdade o movimento contínuo pelo qual a 

vida se desdobra em várias dimensões e pelo qual estas dimensões integram-se à 

totalidade da vida, constituindo cada uma delas, a um só tempo, aspectos particu

lares e expressões generalizadas da existência. Há, portanto, em toda experiência, 

um excesso de sentido: é impossível caracterizar uma experiência como expres

são unívoca de um determinado conteúdo, motivo ou fator. Nisto reside também 

sua indeterminação fundamental. Conforme já mencionado, o que a experiência 

nos revela é o processo contínuo pelo qual se toma uma posição existencial em 

face do mundo; dizer que essa posição é orientada pela cultura é chamar a atenção 

para o fato de que a cultura é essencialmente vivida (isto é, uma dimensão da 

existência humana). 

Para recuperar a dimensão vivida da cultura, do adoecer e curar, boa parte 

dos capítulos examina as experiências de indivíduos singulares. Tais discussões 

se fazem preceder, via de regra, por considerações mais gerais sobre o contexto -

social e cultural - das experiências descritas. 

A ênfase nas experiências de indivíduos singulares não deve ser entendida 

- por razões já esclarecidas - como defesa de uma noção de subjetividade enquan

to posição soberana de um ego transcendental, senão como busca de elucidar os 

modos pelos quais indivíduos se reorientam em um mundo - de relações com 

outros, atividades e planos coletivos - por vezes profundamente alterado pela 

doença. Interessa-nos compreender interações e diálogos, mas também as emo¬ 



ções, imagens, projetos e identidades que constituem um contexto para essas 

in t e rações , ao m e s m o t e m p o em que são cons t i tu ídos e c o n t i n u a m e n t e 

reconstituídos no seu transcurso. Buscamos, assim, avançar rumo a um conceito 

de experiência "empiricamente fiel", tal como sintetizado por Jackson: 

Um conceito empiricamente fiel de experiência tem que, primeiro, reco

nhecer esse caráter multifacetado da pessoa - o fato de que a experiên

cia do self, ou do self em relação ao outro, é continuamente ajustada e 

modulada pela circunstância. Segundo, conforme argumentou Dilthey, 

o conceito de experiência deve incluir não apenas o que é habitual, 

típico e costumeiro (Erfahrung), mas o que é idiossincrático, excepcio

nal e singular (Erlebnis) . Terceiro, nossa noção de experiência deve 

reconhecer não apenas nosso senso de coisas substantivas e delimita

das, mas nosso senso do transitivo e não delimitado, se queremos evitar 

reduzir a experiência às ordens conceituais que impomos sobre ela. 

Finalmente, é imperativo reconhecer (...) o modo como os objetos da 

experiência tendem a fundir com as formas pelas quais esses objetos 

são vivenciados [experienced]; i.e. os processos vividos de experimen

tar [experience]. (Jackson, 1996:27-28) 

Quase todos os artigos, de maneira geral, voltam-se para o estabelecimento 
de alguns pressupostos analíticos que permitam desvendar os modos pelos quais 
se constitui o significado da experiência. O conceito de significado é, portanto, 
essencial em todos eles. Partimos do pressuposto de que a experiência é muito 
mais complexa do que os significados formulados para explicá-la, isto é, de que 
estes oferecem sempre quadros parciais e inacabados de uma realidade que está 
sempre em fluxo. Estão, portanto, fadados a ser repensados, contestados e refei
tos. Ora, tal idéia nos conduz a rejeitar teorias que postulam os significados como 
estruturas a priori, determinantes das práticas, sublinhando a importância dos 
contextos dialógicos na construção e reconstrução contínua do sentido. Afinal, 
significado é sempre significado para alguém. Da mesma forma, leva-nos a sus
peitar de abordagens intelectualistas que acreditam encontrar o fundamento das 
práticas nos motivos, razões explícitas ou representações que os atores formulam 
para explicá-las: trata-se de dimensões integrantes do agir humano, mas não têm 
um status independente deste agir. Os projetos que os atores formulam para o 
futuro são continuamente corrigidos, refinados ou mesmo desviados do seu cur
so original, à medida que a ação em progresso revela dimensões da situação que 
antes eram desconhecidas e conduz a um amadurecimento mesmo do seu sujeito 
(no sentido de que este adquiriu novas experiências). O sujeito que lança o olhar 
para uma ação passada a vê como objeto claro e bem delimitado, ato concluído; 
seu olhar já está depurado das incertezas e vacilações que sofreu no processo de 
sua realização. Não se trata aqui de afirmar a impossibilidade de se compreender o 
significado das ações dos outros, ou mesmo das nossas, senão de enfatizar que 
essa compreensão precisa necessariamente levar em conta os contextos de 



enunciação. Reconhecer que os significados não pertencem a um plano etéreo 

de puras idéias é reconhecer que eles se atrelam às situações em que são formula

dos, ou antes, em que são usados. Ε estas são fundamentalmente situações de 

diálogo com outros. Neste sentido, a semiótica de Charles Peirce nos acena com 

um modelo bastante frutífero de análise da dinâmica de significação. 

Assim, nos textos que compõem esta coletânea, o conceito de significação 

é usado em sua dimensão pragmática, ou seja, como algo decorrente de uma 

relação intrínseca entre o sentido da linguagem e a situação enunciativa. Difere, 

portanto, da tradição estrutural, de inspiração saussuriana, na qual significação é 

definida totalmente pelo seu sentido, dado um código semântico a priori ou regras 

sintáticas de articulação dos signos. 

Por fim, convém tecer algumas considerações de cunho mais metodológico, 

esclarecendo como os trabalhos apresentados procuraram equacionar a questão 

do modo como estudar a experiência. Cabe observar que quase todos os capítulos 

orientam-se para o exame de narrativas produzidas pelos sujeitos da área pesquisada, 

tidas como modo de acesso às suas experiências. Assim fazendo, não estamos 

postulando uma equivalência ou mesmo redução da experiência ao discurso narra

tivo, mas reconhecendo uma vinculação estreita entre a estrutura da experiência e 

a estrutura narrativa - ponto que tem sido fortemente defendido por Carr (1986). 

E m análise apoiada nos estudos de Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty, Carr pro

cura superar a visão corrente em muitas abordagens contemporâneas da narrati

va, segundo a qual a experiência é, em si mesma, disforme, desprovida de seqüência 

ou ordenação temporal, e a narrativa, o processo pelo qual uma estrutura ou ordena

ção lhe é imposta de fora. Husserl, conforme observa Carr, aponta para o caráter 

estruturado ou organizado da experiência pré-reflexiva, ao mostrar como cada uma de 

nossas vivências traz consigo a retenção de vivências imediatamente transcorri

das e a expectativa vazia ou protensão de um futuro imediato por vir. Passado e 

futuro constituem assim o fundo necessário de toda experiência presente. 

Essa estrutura temporal não caracteriza apenas as experiências passivas do 

sujeito, mas é também marca definidora da ação. Passado, presente e futuro, 

argumenta Carr (1986:36), "são simplesmente aspectos diferentes do que estou 

fazendo". No caso específico da ação, é o futuro, de fato, que se torna saliente, é 

o fim ou expectativa de um determinado porvir que organiza (sem precisar recor

rer à reflexão ou representação) não apenas minhas disposições corporais, como 

também todo meu ambiente, "em um tipo de predicamento ou problema que mi

nha ação tem de resolver"(1986:39). Na ação, além do mais, defino-me como o 

protagonista que precisa resolver o problema, ao mesmo tempo em que busco, a 

todo custo, colocar-me na posição do narrador que tem controle sobre o desenro

lar dos eventos. A o agir, narro para mim mesmo o que se passa, de modo que 

continuamente monitoro e avalio o presente à luz do futuro, isto é, do projeto. 

Ora, isto significa que a estrutura de começo, meio e fim ou aquela que descreve 



o desenrolar de um problema a resolver - típica da narrativa - é parte integrante da 

ação, das experiências cotidianas dos sujeitos. Significa, enfim, que a narrativa 

não é um artifício justaposto à experiência, um adorno ou complemento acidental. 

Boa parte dos analistas efetivamente enfatiza que a narrativa constitui o significa

do da experiência. Entretanto, no seu entrelaçamento com a ação, ela "o faz no 

curso da vida mesmo, e não apenas depois do fato, nas mãos de autores, nas 

páginas de livros" (Carr, 1986:62). Voltando-se para o exame das narrativas pro

duzidas pelos indivíduos no processo de tentar lidar com a aflição, todos os traba

lhos desta coletânea partem da suposição de que as narrativas consistem em di

mensões da vida. 

PLANO DO LIVRO 

A coletânea está divida em duas partes. Os capítulos que compõem a pri

meira parte abordam o tema da construção social e cultural da doença, especial

mente do que chamamos de doença mental, colocando o foco da análise sobre os 

processos sociais, dialógicos, que configuram e dão forma às experiências de 

aflição. Os textos desc revem e problemat izam as exper iências de membros 

da comunidade e/ou outros significativos (familiares e vizinhos) no processo de 

identificação, explicação e lida com a doença. O capítulo 1 procura mapear os 

modos socialmente compartilhados pelos quais indivíduos da área pesquisada iden

tificam, explicam, reagem e buscam tratar da doença mental, tendo a função, no 

corpo da coletânea, de delinear o quadro cultural mais amplo das definições e 

práticas relativas à doença no grupo estudado. Nesse capítulo, utilizaram-se nar

rativas sobre casos concretos de doença como meio para chegar a um conheci

mento da semiologia local da doença mental. O uso de narrativas de casos concre

tos, conhecidos dos informantes, visa a superar os limites de determinadas análi

ses, sobre concepções e práticas de doença, que acreditavam encontrar nas afir

mativas genéricas dos membros de uma cultura um acesso ao conhecimento que 

vinha a orientar suas práticas em situações reais. 2 

Os capítulos 2 e 3 mostram como as maneiras de identificar e lidar com a 

doença, delineadas no capítulo 1, longe de constituir reflexo de um sistema 

interpretativo fechado, fundamentam-se em certos interesses práticos e se formu

lam e reformulam no curso de relações sociais. Diferenciam-se do capítulo anterior 

também pela forma como tratam as narrativas, partindo do argumento de que os 

relatos não constituem apenas fontes privilegiadas de informação, mas representam 

uma tomada de posição dos seus autores ante a situação geral em que se encon

tram a partir do advento da doença. O capítulo 2 ressalta o papel das narrativas como 

realizações práticas, enquanto o capítulo 3 situa a construção dos relatos no con

texto da atualização, quebra ou criação de determinados laços sociais. 



O capítulo 4, de cunho exclusivamente teórico, também procura romper 

com a idéia de modelos interpretativos fechados, refletindo sobre os processos de 

escolha e deliberação implicados nos itinerários terapêuticos. Os autores argu

mentam que uma compreensão do modo como os itinerários são traçados ao 

longo da história da doença exige que tais processos subjetivos sejam devidamente 

cons iderados , observando , contudo, que o sujeito das escolhas e projetos 

terapêuticos nunca é o sujeito isolado do pensamento, e sim o ator em diálogo 

com outros. A perspectiva ou conhecimento leigo acerca do hospital psiquiátrico 

é examinada no capítulo 5, por intermédio de suas principais imagens e das mu

danças que sofre com o acúmulo de novas experiências na lida concreta com a 

instituição. O argumento desenvolvido pela autora enfatiza a necessidade de se 

levar em conta tal perspectiva, para que a análise não termine por considerar a 

instituição como detentora do poder de decidir e determinar o destino dos doentes. 

A segunda parte da coletânea reflete mais diretamente sobre a experiência 

do adoecer e tratar-se, discutindo questões relativas à subjetividade, corporeidade 

e ação no delineamento dessas experiências. Todos os capítulos dessa parte ana

lisam as experiências dos próprios doentes. O capítulo 6 reflete sobre o papel das 

metáforas em transformar a experiência incoativa de sentir-se mal em algo que 

pode ser comunicado, compartilhado e administrado em contextos sociais. De 

todos é talvez aquele que aborda de forma mais direta a conexão entre narrativa e 

experiência, mediante uma discussão do papel das metáforas - que se apresentam 

em quadros narrativos - na expressão e constituição da experiência da aflição. No 

capítulo 7 o nervoso é discutido como uma experiência encarnada, com base na 

qual certas identidades se forjam e projetos se refazem. O capítulo mostra que as 

narrativas não devem ser entendidas apenas como um posicionamento tomado 

perante outros, mas também como um modo de colocar-se perante si mesmo: daí 

a estreita vinculação entre narrativa e identidade. 

O capítulo 8 examina o modo como indivíduos considerados doentes men

tais situam-se diante da doença, formulando e negociando projetos de normali

dade em contextos específicos de engajamento corporal. Recuperando o funda

mento corporal da imaginação, o capítulo 9 reflete sobre o papel dos processos 

imaginativos na transformação da experiência de indivíduos tratados em agências 

religiosas. Nestes dois últimos capítulos, o estudo e análise das narrativas inse

rem-se em uma discussão mais geral sobre as práticas - e seu fundamento 

corporal - de conviver com e tratar da doença. As discussões apresentadas 

fundamentam-se em uma metodologia de acompanhamento de casos - eventos, 

encontros, conversas e atividades na vida de indivíduos com problemas de do

ença - , durante períodos que variaram de seis a dezoito meses. Fica claro que, 

ao mesmo tempo em que oferecem elementos para interpretar o contexto da 

experiência - o ponto de vista dos sujeitos sobre os eventos e interações observa

dos - , as narrativas precisam ser analisadas enquanto partes de um contexto data¬ 



do de eventos e interações. Em outras palavras, a análise precisa mover-se conti

nuamente entre as narrativas (ou o seu sentido interno) e os contextos sociais de 

sua produção ou enunciação. 

Todos os capítulos apresentam discussões teóricas relativamente longas, o 

que reflete um processo de descoberta de pistas e exploração de alternativas para 

a compreensão da experiência da doença em suas várias dimensões. Há, em pra

ticamente todos os textos (com exceção de um), uma tentativa de articular as 

dimensões teórica e empírica no estudo da experiência. 

Entre as pesquisas realizadas pelo ECSAS, cabe destacar particularmente as 

seguintes investigações: 1) A Lógica do Itinerário Terapêutico, financiada pela 

OPAS e C N P q 3 , sob a coordenação de Paulo César B. Alves; 2) Saúde Mental e 

Fatores de Fragilidade: experiências de mulheres em uma comunidade de Salva

dor, financiada pelo C N P q 4 , sob a coordenação de Paulo César B. Alves; 3) Pro

cessos de Fragilização e Proteção à Saúde Mental na Trajetória de Mulheres de 

Classe Trabalhadora Urbana, financiada pela Fundação Carlos Chagas e C N P q 5 , 

sob a coordenação de Paulo César B. Alves e Maria Gabriela Hita; 4) Signs, Meanings 

and Practices Related to Mental Health, financiada pelo IDRC (Canadá), sob a 

coordenação de Naomar Almeida Filho (principal investigador), Carlos Alberto 

Soares, Paulo César Β . Alves e Míriam Cristina Μ. Rabelo; 5) Illness Management 
Strategies and Mental Health Systems in Bahia, Brazil, financiada pelo IDRC (Ca
nadá), sob a coordenação de Carlos Alberto Soares, Paulo César Β. Alves e Míriam 
Cristina Μ. Rabelo; 6) Saúde Mental: agências terapêuticas e redes sociais, financi

ada pelo CNPq 6 , sob coordenação de Míriam Cristina M. Rabelo; 7) Doença Mental, 

Religião e Sociabilidade, financiada pelo CNPq 7 , sob coordenação de Míriam Cristina 

M. Rabelo; 8) Na Trama da Doença: redes sociais e doença mental, financiada pela 

Interamerican Foundation, sob a coordenação de Iara Maria A. Souza. 

Todas essas investigações (ou partes delas) realizaram-se em um bairro 

de classe trabalhadora da cidade de Salvador (BA): O Nordeste de Amaralina. 

Assim, os capítulos apresentam uma linha comum também pela referência a um 

mesmo contexto social. A seguir, elencam-se alguns elementos característicos 

do cotidiano no bairro. 

O CONTEXTO SOCIAL DA COLETÂNEA: O NORDESTE DE AMARALINA 

Ε SEUS HABITANTES 

O Nordeste de Amaralina, um bairro de classe trabalhadora da cidade de 
Salvador (BA), possui uma área de 250 hectares e divide-se em três regiões: Vale 
das Pedrinhas, Santa Cruz e Nordeste propriamente dito. A ocupação da área 
começou na década de 50, a partir do loteamento de Ubaranas (uma antiga fazen
da já em decadência). Como os proprietários não ocuparam imediatamente os 



lotes comprados, a área foi desmembrada e ocupada em levas sucessivas. A inva

são mais recente, na década de 80, chamada Nova República, ocupou até mesmo 

uma parte do parque florestal da cidade, localizado em um dos limites do bairro. 

A população do Nordeste de Amaralina é de aproximadamente 90 mil habi

tantes, vivendo em mais de 14 mil casas. A pobreza é um dos traços que caracteri

zam o bairro: mais da metade de seus habitantes apresenta uma renda mensal inferior 

ao salário mínimo. Os migrantes predominam na composição de sua população, re

presentando 60% dos moradores, a maioria oriunda da zona rural. Há uma forte 

presença de jovens no bairro: 40% de seus residentes têm idade inferior a 15 anos. 

O Nordeste de Amaralina (incluindo Santa Cruz e Vale das Pedrinhas) é uma 

espécie de grande ilha cercada de bairros de classe média - Pituba, Amaralina, Rio 

Vermelho, Candeal de Brotas - e tem como um dos seus limites o parque florestal da 

cidade, local de lazer de mães e crianças nos fins de semana, também utilizado para 

'despachos' e 'trabalhos' realizados pelos pais-de-santo das redondezas. Nos limi

tes do parque localiza-se a região chamada de Boqueirão, onde as ruas são mais 

estreitas e os becos mais escuros, cuja ocupação, apesar uma parte mais antiga, 

funde-se com a mais nova invasão, a Nova República. Segundo os moradores de 

outras áreas, trata-se do centro desde onde se irradia quase toda a violência que ocorre 

no bairro; é lá que se procuram os 'ladrões' e 'estupradores', e onde se depositam os 

cadáveres, surgidos quase sempre após as brigas e disputas entre os 'criminosos'. 

Com exceção das avenidas principais, em que se concentra o comércio 

local, e de algumas ruas mais antigas, cujos moradores têm uma situação mais 

estável, o cenário do Nordeste de Amaralina (doravante referido apenas como 

Nordeste) é dominado por pequenas casas espremidas umas contra as outras, ao 

longo de ruas estreitas e sinuosas. Muitas construções, com tijolos aparentes, 

parecem ainda inacabadas; outras tantas, feitas de barro, papelão ou pedaços de 

madeira, são apenas arranjos provisórios, à espera de que seus proprietários con

sigam obter algum dinheiro para dar início à construção. Dada a falta de espaço 

para a expansão horizontal do bairro, começa a se delinear uma certa tendência à 

verticalização. Muitos proprietários 'batem laje' na casa, para construir um se

gundo ou terceiro andar. Pode-se realizar a ampliação apenas com a intenção de 

aumentar o número de cômodos da casa, mas freqüentemente o objetivo é criar 

uma nova residência, a ser ocupada por um filho casado ou por algum parente, 

juntamente com sua família. A casa própria, construída aos poucos, passo a pas

so, é um projeto familiar. O investimento que aí se faz não é meramente monetá

rio: são horas de trabalho, planejamento, renúncias, abandono de planos e desejos 

alternativos, sacrifícios em nome do projeto da casa. 

No Nordeste há um comércio local relativamente forte. Existe igualmente 

um bom número de escolas dentro dos seus limites. Além disso, basta dar uma 

caminhada por suas ruas para se fazer um idéia da vitalidade da economia infor

mal: inúmeras casas transformaram-se em vendas improvisadas com gêneros alimen¬ 



tícios e bebidas expostos nas janelas ou em modestos balcões; um sem-número 

de residências mostram pequenas placas anunciando os serviços de professores 

particulares (banca), costureira, cabeleireiro, manicure, venda de picolés e doces 

etc. Todos esses produtos e serviços estão à disposição daqueles que incessante

mente vão e vêm pelas ruas do bairro. Por fim, encontram-se também na área 

vários espaços de culto religioso, freqüentados pelos moradores e aos quais se 

recorre em casos de doença: terreiros de candomblé, diversas denominações 

pentecostais, casas de umbanda e centros espíritas mais ortodoxos, além de duas 

igrejas católicas, uma das quais vinculada à renovação carismática. 

O estilo de vida no Nordeste é marcado por uma forte ênfase nas relações 

intrabairro, constituindo uma extensa rede de relações entre as pessoas: os laços 

sociais com os vizinhos e parentes que moram nas proximidades têm um grande 

peso na vida dos moradores. A rua é amplamente ocupada e compartilhada, con

sistindo em mais do que local de passagem, em espaço de sociabilidade para as 

crianças, que passam o dia brincando, e para os adultos, que vão e vêm da venda 

ou do trabalho, ou que ficam bebendo nos bares, jogando cartas, ou simplesmente 

sentados na frente da casa para observar a movimentação dos que passam. É na 

rua que as pessoas se encontram, conversam umas com as outras, contam suas 

histórias e se informam sobre as últimas novidades da área. 

Parentes que vivem próximos uns aos outros costumam encontrar-se regular

mente, especialmente as mulheres, que mantêm relações mais estreitas entre si e são 

responsáveis por sustentar as ligações nas redes de parentesco. Dentro dessa trama 

de relações, a ligação entre mãe e filha, que não raro moram em casas próximas, 

mostra-se particularmente intensa, fortalecida por visitas constantes, quase cotidia

nas, de ambas as partes, e pela troca de serviços, ajuda, informações e conselhos. 

As relações de amizade e de intimidade se estabelecem preferencialmente 

com habitantes das proximidades. Dificilmente se vêem laços de amizade entre 

pessoas que vivem em localidades distantes, em outros bairros. Quando se refe

rem à vizinhança, os moradores quase falam como se tratassem de uma entidade 

coletiva, dizendo "os pessoal ajudou" ou "os vizinhos vieram". Contudo, apesar 

da intimidade que parece reinar entre pessoas que moram próximas, nem sempre 

se avaliam as visitas de vizinhos de modo positivo. Há regras implícitas relativas a 

tais visitas; entrar nas casas, onde nem sempre há uma sala separada da cozinha 

ou do quarto, é considerado como invasão de privacidade, a menos que seja uma 

visita rápida quando a porta está aberta ou que se esteja ajudando uma amiga em 

algum serviço doméstico. Apenas em relações muito íntimas entre amigas ou pa

rentes é franqueada a casa, e as mulheres se visitam com alguma freqüência, em 

geral quando os maridos não estão presentes. Para os homens, a visita não é 

recomendada; eles encontram seus amigos em espaços públicos, na rua, nos ba

res, locais de jogo. Apesar de reserva quanto à casa, é habitual ver duplas ou 

grupos de pessoas conversando no portão, na frente da casa, no jardim, na rua. 



Clarice: Não, ela [a amiga] não vem assim porque ela uma vez ela disse: 

"oi, Clarice, enquanto cê não vir na minha casa eu não vou na sua", mas 

nós conversa até tarde da noite, fica até uma hora aí [na calçada] conver

sando. Agora porque eu não vou lá [na casa da amiga], eu não vou lá que 

eu não me dou com o marido dela, o marido dela, não me dou não, nunca 

brigamos, mas eu tenho vergonha quando eu tô numa casa que o marido 

chega. Aí ela pergunta: "Clarice, por que cê não vem aqui?", eu disse: 

"ah, eu me acho tão acanhada quando eu tô assim conversando que o 

marido chega, ai eu não vou, eu evito de ir". Eu não vou na casa de Nega 

[a irmã] porque quando eu tô lá que Tonho chega eu fico morrendo de 

vergonha, não gosto. 

D. Maria da Ajuda: Aqui também todo mundo é amigo, mas eu não vou na 

casa de ninguém., nem ninguém vem. Agora, se eu tiver numa boa ou gritar, 

todo mundo acode. Acode. Mas dizer de eu ficar de a casa de entra e sai... 

Damiana: Porque lá no lugar que eu moro converso com todo mundo, 

mas na casa de pessoas nenhuma eu vou. Nem vai na minha casa, nem eu 

vou na dos outros E... aí, j á evita muitos problemas, não? 

M e s m o r e c o n h e c e n d o a i m p o r t â n c i a das r e l ações c o m v i z i n h o s e pa ren t e s 

n a v ida d o s m o r a d o r e s d o N o r d e s t e , n ã o p o d e m o s n o s en t r ega r à idé ia r o m â n t i c a 

d e q u e , n o s ba i r ro s d e c l a s se t r aba lhado ra , os m o r a d o r e s t e r i a m c o n s e g u i d o res 

ga ta r ou p r e s e r v a r u m a nos t á lg i ca ' c o m u n i d a d e ' d e igua is e so l idá r ios , q u e e m 

ou t ros loca i s d a ' u r b e ' ter ia s ido pe rd ida , na v o r a g e m d o p r o g r e s s o . N e s t a v ida 

e m q u e se v ive d e m o d o t ão p r ó x i m o d o s ou t ro s , e m q u e as r e l ações se t o r n a m 

í n t i m a s q u a s e f o r ç o s a m e n t e , e m q u e os d r a m a s p e s s o a i s c o n v e r t e m - s e q u a s e 

s e m p r e e m d r a m a s p ú b l i c o s , e m q u e as p e s s o a s o b s e r v a m e s ão o b s e r v a d a s c o m 

u m a i n t e n s i d a d e d i f i c i lmen te r epe t ida e m ou t ros c o n t e x t o s , a c o o p e r a ç ã o e a sol i

d a r i e d a d e c o n s t i t u e m a p e n a s u m a das face tas d a c o n v i v ê n c i a en t r e as p e s s o a s , 

q u e , d e fato, c a r ac t e r i za - se por u m b o a d o s e d e t e n s ã o e a m b i v a l ê n c i a , e x p r e s s a s 

nas v i s õ e s d i s c o r d a n t e s s o b r e o ba i r ro : 

Nilma: Essa estória de que pobre se ajuda é mentira. Aqui se você tiver 

é porque tem, se não tiver então ninguém tem. Eu era muito besta, o que 

me pediam eu dava, agora eu digo: não tenho não. Deus diz: 'faz por ti e 

eu te ajudarei ' , cada um tem que fazer por si.(...) A gente não deve confiar 

em vizinhança, não vale a pena. Aqui se você tiver com fome, você morre 

porque ninguém lhe dá um prato de comida. 

Chica: Aqui os vizinho, aqui não pode ver o outro sentir uma dor de 
cabeça, né? Dá, dão muita força mesmo, dá muita força, isso aí é, é a 

realidade, entendeu? Então, tá o motivo que eu digo a você que eu não 
quero sair daqui, porque, sei lá, se amanhã ou depois eu sentir qualquer 

coisa aqui, eu vou ter uma grande ajuda, certo? 



A fofoca é uma das razões de queixa dos moradores do bairro (embora eles 

não se eximam de fazer parte das redes que as veiculam). Uma das maiores razões 

de brigas entre amigos é a quebra de confiança; a revelação de um segredo a 

terceiros; a criação de intrigas em um grupo de amigos ou com um parceiro, quer 

seja marido ou namorado. 

Os mexericos revelam também uma outra área de tensão nas relações de 

vizinhança, qual seja, a animosidade existente entre moradores mais antigos, go

zando em geral de uma situação financeira melhor, e os ' invasores' , moradores da 

Nova República ou Boqueirão (Hita, 1995). Os que vivem na área de ocupação 

mais antiga procuram distinguir-se dos seus vizinhos, construindo uma identidade 

que se opõe à dos favelados - descritos por muitos como 'sujos ' , ' ladrões ' , 

'povo ruim' - , ao passo que os moradores da área de invasão utilizam duas estra

tégias diferentes na construção de sua identidade: por um lado, procuram maximizar 

seu status mediante um discurso que minimiza as diferenças existentes no interior 

do bairro, ressaltando que são todos iguais e solidários; por outro lado, tentam 

também se distinguir de seus vizinhos, afirmando que moram na invasão - fato 

inquestionável - e são pobres, mas são pais e mães de família, pessoas limpas e 

trabalhadoras, ao contrário de muitos que estão ao seu redor, tidos por 'vagabun

dos ' e 'desocupados ' . 

Benvinda, moradora da invasão: Aqui não tem um melhor do que o 
outro, tudo é igual. Quando tem um que quer ser melhor, acontece que é 
escusado, deixam falando sozinho. 

Feliciana, moradora da invasão: Elas ficam tomando nota da vida dos 
outros, se tiver dez trabalhando tem muita. (...) O povo aqui não se dá o 
respeito, a gente tá dentro de casa e ouve o que quer e o que não quer... 
Eu acho triste, porque a gente é preto, pobre, mora em invasão, tem que 
dá moral. (...) Vizinho é bom, bom-dia, boa-tarde, a palavra de Deus não 
quer. Num presta não, distância é melhor. 

Madalena, moradora da área mais antiga e consolidada: É. Aqui era 
um lugar muito bonito, aqui era bom também. Nós todo sossegado. A 
gente saía.... Deixava as coisa, encontrava, eu tinha um bocado de roupa 
por aí, fazia... corda de secador. (...) Hoje em dia tá essa bagunça aí dana
da. Ε aí o povo aí começou a chegar nessa invasão, fazendo essa bagaceira, 
essa lixarada, esse mau cheiro que ninguém suporta, essa bagaceira... 
Aquilo ali era tão limpinho. (...) Agora eu quero dizer a você o seguinte, 
o pessoal das invasão daqui... Ah! eu não posso comprar um terreno. 
Agora invade o terreno dos outros. Mas com oito dias que tá dentro 
daquele barraco, você passa vendo televisão já nova que compraram 
dali. Já compraram televisão, compraram geladeira, já compraram móvel 
não sei de onde, já compraram não sei o que... Por que não faz pá comprar 
seu terreno? (...) Precisava que nosso governo antes, fizesse... tomasse 
uma atitude com essas invasão e acabava com essa bagaceira, porque 



sabe quem tem muita coisa ali? Tem ali muita coisa mermo... ladrão safado 

que tem ali dentro. Ε o povo agora aprendeu a cooperar com gente safada, 
essa menina... A gente tem que trabalhar, né? Ε trabalhando que se conse
gue as coisa. É com muito esforço, gente. (...) Esse mundo tá errado. 

Assim como em outros tantos estudos realizados com populações de clas

se trabalhadora, a construção de identidade articula-se aqui em torno dos eixos da 

família e do trabalho, como valores fundamentais que orientam a vida dos indiví

duos (Woortman, 1987; Zaluar, 1985; Salém, 1980; Duarte, 1986). Reconhece-se 

a 'pessoa direita' como aquela que, em uma atitude oposta à do vagabundo e do 

ladrão, trabalha para sustentar a sua prole. 

A violência e o temor perpassam o cotidianos das pessoas, que convivem 

com o desconforto de presenciar, com alguma regularidade, cenas de agressão, 

quer praticadas pela polícia ou por 'bandidos': ocorrem casos de estupro, ameaças 

de linchamento, brigas entre vizinhos ou casais que podem culminar em danos 

físicos mais ou menos graves. Sobre tais assuntos, só se pode falar em um tom de 

voz muito baixo, por medo de ser acusado de invasão de privacidade, ou mesmo de 

delação, o que traz conseqüências muito mais drásticas, podendo levar até à morte. 

As batidas policiais, comuns na área da invasão, revelam os excessos da 

corporação, cujos representantes muitas vezes entram no bairro atirando pelas 

ruas a esmo, abusando assim da condição de autoridade mantenedora da ordem. 

Se, por um lado, as batidas policiais amedrontam todos - mesmo aqueles que em 

tese nada devem à polícia ou à justiça, pois os policiais procuram impor sua força 

indistintamente, intimidando qualquer um que esteja em seu caminho - , por outro 

lado, há aqueles que avaliam positivamente a atuação dos policiais, acreditando 

que a realização freqüente desse tipo de ação tornará a área mais ' l impa' , graças à 

captura e morte de ladrões, traficantes e viciados em drogas. 

Gessé: Aí pega, o vagabundo, tem uma criança ali, mata na cara das 

cr ianças . As crianças vê aquilo, fica revoltado. Eles tão matando nas 

vistas. Você tá assim, eles tão chegando, procurando saber documen

to. Se não tiver documento na hora, eles tão atirando, atira, mata, deixa 

o corpo. Aí as criança pega, fica tudo ali e vê. A polícia é a primeira 

violência aqui. 

Julina: A única pessoa que faz violência quando chega aqui é as polícia, 

não sabe? Chega assim, não chega assim calmo, chega assim na violên

cia. Mas as própria pessoa da rua, não. Às vezes quando acontece algu

ma coisa por lá que eles têm às vezes que dizer, tudo, tudo é Nordeste, 
né? Às vezes chega aqui atirando logo. Já vem de lá atirando. Às vezes 

quando pega uma pessoa, bate muito, espanca muito. É isso. Tinha dia 
aqui que nem uma criança, nem ninguém, nem criança, nem adulto, nin

guém podia ficar na rua, que a violência era demais . Violência estava 
demais. Agora que parou um pouco. 



Decinho: Eu acho que melhorou, porque não tem mais aquele tipo de 
ladrão que tinha, aquela quantidade de ladrão, certo? Você vê aqui, essa 
casa minha aqui dorme assim ó, tudo aberto ali, entendeu? Apesar de 
que ladrão nunca me perseguiram aqui em nada, certo? Mas perseguiram 
aos outros, então a gente se incomoda com isso, entendeu? Então hoje, 
por exemplo, melhorou, a policia fez, a limpa mesmo aí, aí melhorou. 

A polícia, entretanto, não é a única a promover cenas de violência no bair

ro. Não raro, aparece algum cadáver em um pequeno rio, nos limites com o 

parque da cidade. Supostamente tais cadáveres, segundo os moradores, são víti

mas de disputas entre quadrilhas ou bandidos rivais. Homens que já "mataram pais 

de família", que trocam tiros e fazem retaliações a seus inimigos, ferem ou matam 

aqueles que acreditam ser informantes da polícia. De todo modo, os moradores da 

região conhecem 'seus bandidos' e buscam uma convivência pacífica com eles. 

Adalgisa: Tem uns que andam errado, têm seus vícios, mas me dou bem 
com o pessoal, eles têm os problemas deles lá, não se relacionando comi
go e meus filhos, faço de conta que não tá existindo nada. Antes ser 
amigo do que dar de difícil com eles. Quem mora numa área dessa tem que 
ser amigo de todos, quer seja bom, quer seja ruim. Não vou dizer que a 
gente viva fazendo junto as coisas que eles querem, mas se dando de 
uma certa maneira, de que não fique dúvida, de que goste, de que não 
goste, sempre gostando de todo mundo. 

Em decorrência dos riscos oferecidos - tanto pelas invasões da polícia, 

quanto pela atração do mundo do crime - , a rua, embora seja o local disponível 

para as crianças brincarem, é vista também como um espaço perigoso, mormente 

quando os filhos se distanciam de casa, afastando-se da vista das mães. Quando 

os meninos entram na adolescência, a preocupação se redobra, uma vez que o 

fascínio exercida pelas drogas e pelo 'cr ime' - uma promessa de ganho fácil, 

embora sujeito a riscos, em um contexto marcado pela pobreza e, em grande 

medida, pelo desemprego - é uma ameaça real. 

Eunice: Olhe aí, agora já passa de mães que não têm controle com os 
filhos, os próprios filhos. Elas deixa à vontade. As mães não ligam pra 
eles. Não dão atenção. Elas acham que dá comida. Porque muito deles 
nem no colégio vão. A criança dorme o primeiro dia na rua. A mãe não faz 
uma procuração... dele. Dorme o segundo, o terceiro, ele já começa a fazer 
o que ele quer, fica dono do seu nariz. Ε aí o vício leva eles. (...) Aí já 
começa a perdição, eles vão pra rua e já vão ficando por lá. 

Ceiça: Hoje você vê que a droga, tá, explodiu pra qualquer lugar, você 
vê que até um queimado que você der à criança hoje, tá com a droga, 
né? Então a gente não tem nem como prender, como dizer "eu não vou 
ter meu filho na rua". Hoje mesmo eu tô com o meu ali, tem 16 anos, mas 
eu tenho medo, ele não comete, ele nunca me disse, mas não é por isso 



que eu vou ficar com minha cabeça despreparada, que ele tá um menino 
normal, não. (...) Eu mais tenho medo é desse tipo de roubo, de se 
envolver com roubo, essas coisas, eu tenho maior medo, então eu crio 
os meus [filhos] que não se vicia, que enquanto eu puder lutar, pra 
ajudar a eles, eu tô lutando. 

Tonha: Filho homem? Isso daí eu já tô cansada de falar.(...) Quando ele 
sai pá rua e demora, já tô cheirando na boca pra saber se tava cheirando 
cola e perguntando "cê tava fazendo isso? você tava na rua, você fez 
isso não foi?" Eu não pergunto se ele tava, não pergunto se ele fez, 
"você tava fazendo isso." Pra ver se ele me confessa. 

Paraíba: Homem é pior, né? Homem não chega nem a vinte anos porque 
morre hoje ou deserta logo. (...) É, as mulher ainda passa... demora mais. 
Mas homem, um homem, um homem desse aí, poucos que não são vicia
do, até cheirar cola... pra homem fica fácil, porque logo, logo, se acaba... 
Menino nascido e criado aqui dentro. Outra coisa, esse movimento todo 
que você vê aí, é a luta pela sobrevivência deles, vai pra feira, trabalha, 
rouba, faz tudo, né? 

O temor de que crianças e adolescentes, permanecendo na rua, entrem em 

contato com o crime e as drogas, constitui uma inquietação sobremaneira presen

te para as mães, especialmente para as que trabalham fora e não podem exercer 

uma vigilância constante sobre os filhos. 

A violência não se limita, porém, ao crime, ao roubo, ao tráfico. Está pre

sente no cotidiano, nas relações entre homem e mulher, entre pais e filhos, entre 

vizinhos. Embora sejam em geral mais brandas, essas outras manifestações de 

violência não deixam de ser relevantes. Mulheres discutem e chegam a agredir-

se fisicamente por causa de 'fofocas' , de disputas entre crianças, ou porque 

foram traídas e abandonadas. Os homens, usualmente sob o estímulo da bebida 

alcoólica, cos tumam demonstrar sua valentia com os companheiros de bar ou, 

o que é mais comum, batem em suas esposas ou filhos quando voltam para 

casa, após terem passado boa parte de seus momentos de lazer bebendo nos 

bares da redondeza. 

Eunice: O pessoal aqui bebe muito. Todos os dias. O pessoal bebe mui
to, consome muita bebida. Uns procura briga, apanham ou batem. 

Benvinda: Lá é uma cachorrada, é uma fuxicada. Os palavrão na rua. É 
mais a Alzira, mulher de acarajé que provoca. Tem outra vizinha também 
encostado também, as filhas dela. Tem outra de frente também que é 
aquele futuqueiro, mas eu não me metia não. Eu não me metia não. Só 
ficava escutando.(...) Era uma vez ou outra que era comigo também [a 
briga]. Por causa de menino, era mais por causa de menino. (...) Ela [uma 
vizinha] deu uma pedrada, deu uma pedrada em meu neto. Uma pedrada 
mesmo, pra matar o menino. Pegou na coxa do menino, fez uma arrocho. 
Deu a pedrada porque disse que o menino tava batendo no menino dela. 



Quer dizer que ela não, não teve paciência de chegar pra mim, nem 
dizer o que foi que o menino tava fazendo, não é? Ela deu uma pedrada 
no menino. 

Sendo a violência tão constante, a manifestação de agressividade no com

portamento é considerada como algo cotidiano, especialmente para os homens 

adultos ou rapazes, que têm que 'provar a virilidade' e se impor perante os outros 

como um 'macho ' que merece respeito. Espera-se também que os pais, na educa

ção dos filhos, façam uso de alguma violência, importante para corrigir os desvios 

de comportamento das crianças. Os pais que não usam a força, ou não ameaçam 

usá-la, para fazer valer sua autoridade perante os filhos, na visão dos moradores 

do Nordeste, são considerados negligentes: o resultado pode ser a criação de 

crianças de vontade débil, ou excessivamente voluntariosas, que demonstram pouco 

respeito com relação aos mais velhos. 

Moema: Eu tenho um sobrinho que ele é pirracento. Ele pirraça a gente 
aqui. (...) Aqui dentro de casa, qualquer uma de nós que falar ele resmun
ga e fica respondendo na grosseria. Acho que foi por causa de mãe. 
É rebelde. Eu digo assim. Porque mãe fazia muita vontade a ele. Ele 
ficou aqui direto com mãe até hoje, desde quando ele nasceu. Mãe que faz 
as vontade a ele. Vira assim que ele quer fazer, ele faz. (...) A avó fazendo 
as vontade, fazendo vontade. Aí cresceu e está nesse ritmo. 

Tonha: Acho que a porrada indireita, porque falar, você fala, fala, fala e eles 
continua fazendo a merma coisa, entendeu, eu não gosto de bater, eu sou a 
pessoa que menos bate aqui, num bato muito nos menino não, mas também 
quando eu pego eu desconto esse tempo que eu não bati. (...) Depois da 
porrada muda. Num muda por compreto não, mas mudar eles muda. 

A família no contexto do Nordeste, apesar de comportar certa diversidade 
de arranjos, é compreendida como uma unidade hierárquica. O lugar de cada 
membro, pai, mãe e filhos, é fixado por características que fazem parte da realida
de visível dos seus membros (sexo, idade etc.). As divisões no interior da família 
tendem a ser claras e pouco ambíguas para seus membros. Assim, os homens são 
considerados superiores às mulheres e crianças, cabendo aos adultos as decisões 
relativas aos assuntos familiares. 

Embora não constitua realidade vivida por todos, a família nuclear perma
nece como referência dominante. De acordo com a norma ideal, esta família deve 
ser composta por u m pai/marido, trabalhador, responsável pelo sustento da prole, 
respeitado e valorizado na medida que cumpre a contento seu papel de provedor e 
pode representar o lar perante a comunidade; por uma mãe/esposa, cujo papel é 
complementar ao do esposo, usualmente encarregada da gestão da casa e dos 
cuidados com os filhos; e pelas crianças que, enquanto são jovens e vivem às 
expensas dos pais, devem-lhes obediência e respeito, e mais tarde, quando estes 
atingem uma idade avançada, devem assumir se necessário sua manutenção, como 



forma de retribuição. O papel da mulher é, portanto, desempenhado basicamente 

no interior da casa, ao contrário do do homem, que deve ganhar na rua o sustento 

da família. Desta maneira, enquanto caberia ao homem o domínio da rua, do 

trabalho, à mulher caberia a casa e a família. Conforme mostra Salém (1980:60), 

há uma distinção "entre as ordens pública e privada, correspondendo cada uma, 

respectivamente, ao domínio do homem e ao da mulher". 

Letícia: Casamento, minha filha, é a boa união. Que meu marido é um pão 

de cada dia, viu. Quando ele sai ele abre aqui a peça e ele olha. Ele abre a 

geladeira. Se tiver faltando uma carne, uma galinha. Nem que ele tivesse 

sem um vintém no bolso. Mas ele diz: "tome aqui, Letícia, vai comprar 

aqui". Graças ao meu bom Deus, eu sou bem casada. 

Enedite: Os deveres dele, ele cumpre tudo na risca. O dever dele é botar 

a comida dentro de casa, pra gente, dá um maior apoio à gente porque a 

gente que é a família dele. O resto eu resolvo. É tomar conta das meninas, 

tomar conta da casa. Quando as meninas sai e ele chega e pergunta: cadê 

fulano? Eu digo: foi pra tal lugar. 

Dagmar: Eu não admito assim, que ninguém me pirraça. A coisa mais 

revoltada que eu acho na minha vida é uma mãe falá pra uma filha e a filha 

responde à mãe. Aí me dá um nervoso e eu bato. Não gosto que responda. 

A família, dentro deste modelo, pode ser analisada à luz da oposição entre 
casa e rua, conforme observa DaMatta (1991): a casa é domínio interior, da inti
midade, da família, do descanso e da ordem, ao passo que a rua é o exterior, lugar 
da ação, do imprevisto e do trabalho. A casa é lugar por excelência da mulher, e o 
homem deve buscar na rua, no mundo da realidade mais dura, o sustento da casa. 

A despeito de este ser o modelo de família normativamente esperado, con
forme já observado, na prática ele não se concretiza totalmente. Um dos primeiros 
elementos que parece perturbar o modelo ideal é o fato de que as mulheres, cada 
vez mais, deixam a casa para, tal qual o homem, trabalhar na rua (mesmo que a 
rua seja a casa de outra família). No bairro, a maior parte das mulheres, ao menos 
por algum tempo, engaja-se no mercado de trabalho, formal ou informal, ainda 
que abandonem o emprego após o nascimento do primeiro filho, como também 
mostram Salém (1980) e Sader (1988). Isto acontece, especialmente, no contexto 
de crise econômica prolongada que vivemos no Brasil, embora a tendência da 
mulher a se empregar seja um fenômeno de escala mundial (Segalen, 1981).Con¬ 
tudo, mesmo que as mulheres estejam inseridas no mercado de trabalho, não 
podemos dizer que elas se tenham liberado das tarefas de dona de casa e mãe. 
Mesmo quando tem um emprego, ainda cabe à mulher responder pelo cuidados 
com a casa e os filhos, mantendo uma dupla jornada de trabalho. O seu emprego, 
portanto, não altera tão radicalmente o papel de dona de casa, pois ela permanece 
ligada ao domínio doméstico. O que as mulheres podem fazer, e freqüentemente 
fazem, é recorrer às suas redes de apoio para conseguir dar conta das diversas 



demandas, contando normalmente com a ajuda de uma avó, mãe, ou filha mais 

velha. Procuram, também, conciliar as tarefas geradoras de renda com o papel de 

dona de casa, desenvolvendo atividades no interior do domicílio, como lavar rou

pas, manter uma pequena venda, fazer costuras; ou realizando tarefas que ocu

pem apenas alguns dias da semana, como as faxinas, desobrigando-as de estar 

demasiado tempo ausentes do lar e distantes dos filhos menores. 

Benvinda: Eu chegava tarde, porque sempre, quando eu comecei a 
vender acarajé, eu sempre vendi de noite, porque os meus filhos tava 
tudo pequeno, não tinha um pra tomar conta do outro, sabe como é? 
Às vezes tava de parto, não podia ir, sabe como é? Eu não ia deixar pela 
casa dos outros (...) Aí ela [uma filha] tava pequenininha deixei com a 
tia, porque a tia tava amamentando, então todas duas podia mamar o 
leite da outra, aí eu chegava e deixava lá, mas às vezes eu deixava mais 
era em casa, tudo tomando conta do outro, deixava a mamadeira pronta, 
sabe como é que é? 

Letícia: Minha filha mora aqui com a filha dela, ela faz faxina, foi, eu fiquei 
com a filha dela. Depois de amanhã ela vai de novo, eu fico. 

Benta: Era uma vida muito agitada. O pai me deixou com filho, né? Eu 
sozinha pra criar. Botar no colégio (...) todo mundo depois, peguei, botei 
pá casa de minha mãe. Ε ela olhou, tomou conta, eu sempre trabalhano no 
restaurante... Trabalhano nas casa das família, né?... Trabalhava de dia, 
restaurante de noite, lavano prato, essas coisa. 

Damiana: É ela [a avó] que cria porque, quando eu tive Cleide e Daniela, 
eu trabalhava. Então era um trabalho que eu não podia ficar com ela, eu 
trabalhava de zeladora no Júlio César, como eu lhe falei. Aí então, eu não 
ia pagar uma pessoa pra tomar conta deles. 

O trabalho feminino consiste, em grande medida, em uma extensão do 
papel de dona de casa; a maioria das mulheres do bairro emprega-se como domés
tica, cozinheira, lavadeira, faxineira, babá, todas atividades ligadas ao cuidado 
com a casa e as crianças. Ε embora o salário nessas ocupações seja reduzido, as 
mulheres acabam reconhecendo algumas vantagens extra-salariais, ligadas à dinâ
mica clientelística que em alguns casos ainda opera nas relações entre patrões 
empregadas domésticas: elas recebem roupas, eletrodomésticos usados, indica
ção de emprego para outros membros da família, ajuda para construção da casa, 
e podem também obter ajuda ou conselhos sobre a melhor forma de lidar com 
certas instituições burocráticas. 

Clarice: Trabalhei no Santo Antônio Barra... trabalhei com uma moça 
dois anos ou mais. D. Zefa, era um pessoal, não era daqui não. Ela me 
ajudou bastante, mas me ajudou demais, ela que me ajudou comprar aqui. 



Joana: O barraco caiu. O barraco caiu, foi no chão, nós ficamos desabrigado. 
Quando teve uma chuva que... que arrasou tudo... Aí nós fomos pedir 
abrigo na secretaria do estado e tudo. Não encontramos. Meu patrão pe
diu, lá o chefe lá, o... foi num jantar tarde à noite. Pediu. Disse: "é uma, 
uma... senhora que trabalha comigo e ela não tem meios, e o barraco dela 
caiu. Tô vendo a hora de botar ela com os filhos lá na garagem do carro, sei 
quantas pessoas". 

No Nordeste, a crescente autonomia da mulher parece indiscutível: é visí

vel no cotidiano das famílias e tematizada em conversas e relatos: 

Léo: Aquilo, minha filha, é... é porque o homem sempre tem uma autono
mia, de que ele é homem. (...) Nunca pode se viver com mulher nenhuma 
que ela não aceita. Ε hoje principalmente. Que hoje ela trabalha, ela ga
nha o mesmo dinheiro que ele ganha, ela tem a mesma idéia. Naquele 
tempo, da minha mãe, que meu pai que tinha que dar comida a ela, que ela 
não sabia fazer nada, somente olhar filho e olhar casa, ela se assujeitava 
a tudo isso, mas hoje não. Hoje ela deixa o menino dentro de casa e vai, 
e veste uma calça e vai pra rua trabalhar. Ganhar um salário o mesmo que 
eu ganho, ou mais. Então ela não vai se assujeitar a isso. 

Benvinda: É, eu acho que as mulher tão mais independente, não é? É 
mais difícil uma mulher dizer que vive sob mando hoje, não é não? Eu 
mesmo posso dizer que nem dependo, que uma vez ou outra que eu peço 
qualquer coisa, tá entendendo? Pela vontade dele mesmo, uma vez ou 
outra que manda uma bobagem pra mim. Diz que não pode, que não tem, 
sempre com choradeiras. Eu também me escuso até de ficar pedindo, né, 
que eu sei que é obrigação dele ter e dar, não é eu ficar pedindo, me 
humilhando, né? Daí eu me viro em trabalhar, pra eu ter em minha mão. 

A crescente independência econômica da mulher parece colocar em che
que o papel do homem na família, fato que tem sido bastante debatido por estudi
osos do tema (Woortman, 1987; Duarte, 1986; Zaluar, 1985; Salém, 1980). Os 
dados do Nordeste confirmam a tese de que não se pode deduzir, a respeito da 
inserção da mulher no mercado de trabalho, que o papel masculino tenha sido 
transformado em elemento dispensável. Malgrado, como reconhece Zaluar, haja 
uma tendência geral de "diminuição da importância da figura masculina em favor 
da expansão do feminino" (1985:97), não se despojou o homem de classe traba
lhadora de sua autoridade na família, o que se pode observar no fato de que, nas 
famílias em que o pai não está presente para exercer seu papel, o filho mais velho 
ou o irmão da mãe são em geral chamados a representar a figura masculina. É o 
homem que representa a unidade doméstica ante os outros, impondo uma certa 
autoridade sobre o meio. No bairro, muitas mulheres em cujas casas não há ho
mens sentem-se mais vulneráveis e menos respeitadas, o que não quer dizer que 
não façam frente a esta situação. 



Tonha: Ah, pra mim um pai é muito importante. Porque a mãe sempre 
passa a mão pela cabeça e o pai não. Quando o pai de meus filho, quando 
meu marido era vivo, meus filho não era assim como é hoje não. Eles num 
era, eles num era rebelde não. Eles são rebeldes. Mas eu garanto a você, 
se o pai tivesse aqui eles num... Se ele dissesse assim, se eu lhe disser 
uma coisa você não acredita, cinco e meia eles já tavam se arrumando pra 
dormir. Eles tinha medo dele. 

Maria da Luz: Eu acho que um pai é uma coisa importante, né, porque 
ajuda também na criação, os menino respeita mais, que sempre as criança 
respeita mais os pai, inclusive os meu mermo, eu não, quando eu tinha 
meus filho, eu não batia nem nada, bastava dizer "quando seu pai chegar 
cê vai ter, vai castigar você", eles tinham medo do pai e o pai não batia, 
ele não era homem de bater nos filho. 

Dagmar: Eu acho que é. Sei lá. Eu acho também se a gente for abaixar a 
cabeça pra todo mundo. Nego sabe, esse bairro aqui é um bairro de gente 
ruim. Tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. Tem uma mulher 
que mora ali com os filhos, sem homem, entendeu? Então nego gosta de 
se aproveitar: é mulé. Todo mundo qué manda, mas não é assim não. Não 
é assim não. Meu menino, esse que saiu daqui, era um menino danadinho, 
mas ele é menino. Agora esses menino maior bate no meu filho. Eu não 
quero que ninguém bata. Porque eu acho assim: o que os meus filho fizé, 
pode vir a mim que eu sei agi. Eu bato, tando errado. Eu, eu que quero 
batê. Eu que quero xinga, mas os outro da rua não. 

A ruptura de alianças conjugais e formação de outras novas marca a dinâ

mica de muitas famílias do bairro. Woortman (1987) defende a idéia de que a 

perda de emprego do homem é a causa mais direta de dissolução do laço conju

gal nas classes trabalhadoras. Entretanto, ainda que possa haver uma boa dose 

de pragmatismo na decisão das mulheres de se separarem dos parceiros, certa

mente não é este o único fator decisivo. Encontramos no bairro casos de mulhe

res que, mesmo independentes financeiramente e insatisfeitas com os parceiros, 

relutavam em separar-se; e esta hesitação não era creditada a razões de natureza 

meramente pragmática: 

Léo, comentando sobre um amigo: Depois que essa, que tem catorze 
filho com ele, deixou ele, aí ele deixou de trabalhar, né? Desempregado. 
Pra não dar comida aos filho, e foi se elevando a vida dele assim, né? 
Comendo, bebendo, a mulher trabalhava, ia dando a ele, achava casa, 
comida, dormida. Ε ele foi gostando daqui e dali, né? (...) Elas trabalha de 
doméstica. (...) Ε as mulher que ele arranjou foi umas mulherzinha, coita
da, muito boa. Umas mulher que suporta tudo dele, entendeu? Então, ele 
continua na mesma. Ela dá um tudo a ele, mas quando ele quer, ele briga 
com elas. Passa dois, três dias sem ir lá, entendeu? Na casa dela, enten
deu? Sabendo que ele é precisado delas, e não ela dele, que ela pode 
arranjar um outro e fazer o mesmo, dar na mão, entendeu? 



Benvinda: A gente se unia muito, mesmo ele bebendo assim, mas ele era 
muito obediente a mim. Eu ganhava o dinheiro, trabalhava, fazia o dinheiro, 
ele ia fazer compras. Ele voltava, me ajudava a fazer a venda. Ele tava 
parado, abandonou o trabalho por causa da bebida. Era pedreiro. Depois 
que ele abandonou, aí ele ficava dentro de casa me ajudando. Tinha dia que 
tava muito bêbado, aí não fazia nada, ficava deitado, sem querer comer. Mas 
quando ele melhorava, aí ele metia os peito comigo e procurava ajudar, ia 
pra... Joaquim fazer compra, levava feijão, passava, ia pro ponto mais eu. 

Por outro lado, as mulheres usualmente vivem a situação de perda do ma

rido e de infidelidade conjugal como uma experiência intensamente dolorosa. Como 

nota Salém (1980), a expectativa de serem abandonadas e a experiência da sepa

ração para as mulheres, ainda que seja relativamente comum, é sempre motivo de 

grande sofrimento. No Nordeste, apesar de muitas mulheres demonstrarem insa

tisfação com o casamento, nem sempre a separação chega a se configurar, de 

fato, como uma alternativa viável. A justificativa oferecida para a manutenção 

dessas relações insatisfatórias repousa na situação dos filhos, na dificuldade ou 

necessidade de sobrevivência econômica, mesmo quando os maridos contribuíam 

irregularmente para o sustento da família. Ε importante considerar, porém, que os 

maus-tratos físicos excessivos, dirigidos contra ela ou contra seus filhos, confi

guram-se em uma das razões relevantes para que a mulher venha a romper com 

uma relação conflituosa: 

Benvinda, sobre uma vizinha: Ela veio pr'aqui escarreirada dele [quando 
se separou]. Porque ele batia, judiava, queria matar. 

Léo, sobre um amigo: Os filho nenhum ligava pra ele não, que ele era 
meio grosseiro. Os pai quando é grosseiro com os filho, aquele que quer 
tudo certinho, aquele. Sempre tem os pais grosseiro, entendeu? Ela fazia 
a feira, mas aquilo tinha que ser limitado pelo gosto dele e não pela dona 
da casa, entendeu? (...) Esse probrema todo, que ele era muito exigente. 
Só separou por causo disso, que a mulher não guentou mais. Já tava 
doente, coitada. Queria o, usar a criatura à pulso, sem condições. Pessoa 
grosseira que às vezes a gente nem imagina, né? Nem imagina muitas 
coisa que acontece, né? 

Eunice: Que... não relaciona não, com ele [o filho] não, entendeu? Eles 
são, ele é assim, eles chegam, vão perguntar uma coisa, conversar, tal, ele 
sempre não deixa eles falarem. Então eu me dano com ele, me dano mes
mo, mas não tem jeito. Tem pessoas com a cabeça ruim, é ruim mesmo, 
né? (...) Ah, ele vai vira, quebra o pau pro meu lado, aí quebra o pau, teve 
um dia que eu tava falando: "já era, tô saturada, sabe? Tudo cansa, 
sabe?" Ε aí eu digo a você, vou pegar meus filhos e me mandar. Porque 
por tudo cansa, né? Se vê que uma coisa tá prejudicando os filhos, a 
gente tem mais é que sair, eu acho que prejudica eles, e como prejudica. 
(...) Briga constante, é uma briga, é uma briga desgraçada dentro de casa, 
quando tão dentro de casa o pau quebra. 



Benvinda: Ε lá eu morava com o pai dessa menina aí, mas ele era muito 
ruim, muito espancador de mulé e eu trabalhava pra me manter. Ε ele 
trabalhava de negócio de pescaria, mas era muito perverso, tá entenden
do? Era muito perverso e só vivia me entucalhando e eu tinha que vender 
na feira e não queria que eu conversasse com os homens na feira. Se eu 
comprava na mão desses homem, vendia a homem, comprava na mão dos 
homem, não era pra conversar com homem, não? Aí ele ficava me dizendo 
que ia me cortar toda de facão, que não sei o quê. Aí eu me invoquei, 
larguei tudo lá e vim embora. Larguei ele lá. Trouxe os filho tudo. Trouxe, 
meus filho eu trouxe! Agora deixei uma casa lá, ele pegou e vendeu. Foi. 
Aqui quando eu cheguei, eu lavava roupa, eu me empregava nas casas 
assim, mas não podia ficar nas casa, porque não tinha quem tomasse 
conta dos meus filhos. 

Nos casos de separação, em geral a casa e os filhos ficam com a mulher. 

Os filhos são, antes de tudo, filhos dela. Depois de separados, o pai tem relativa

mente pouco contato com eles, no máximo contribui com uma ajuda financeira 

bastante eventual. Isto se dá, particularmente, nos casos de famílias em que as 

mulheres tiveram várias uniões com homens diferentes e filhos de diversos pais. 

Ε interessante notar, a este respeito, que muitas mulheres se vangloriam de não se 

terem 'rebaixado' para pedir auxílio aos seus ex-companheiros para sustento dos 

filhos em comum. 

Benta: O pai deles não registraram eles, quem registrou fui eu, nem isso 
ele fez. Não registrou. (...) Convive com outra família. Não registrou, não 
ajudou a criar, não fez nada, né, não ajudou criar, não registrou, quem 
registrou fui eu, tudo regis... todos quatro quem registrou fui eu, pá 
estudar, tinha que botar na escola. Eu registrei e num ajudou nada, se 
tivesse ajuda da parte dele... 

Entrevistador: Tina, e o seu, o pai dos seus filhos, por exemplo, ele lhe 
ajuda ou não com as crianças? 

Tina: Quando tem e quando quer dar. Não posso nem dizer que ele ajuda, 
quem mais ajuda sou eu que tou trabalhando, né? Quando eu não tou, aí 
mãinha, né, todo mundo ajuda um pouquinho. 

A crescente independência financeira da mulher e a existência de uma rela
tiva instabilidade conjugal nas famílias de classe trabalhadora remete-nos a outro 
tipo de arranjo doméstico bastante comum no Nordeste: famílias compostas pela 
mãe com seus filhos, freqüentemente nascidos de várias uniões diferentes. Trata-
se das "díades maternas" na expressão de Woortman (1987). E m geral, as mulhe
res sozinhas com filhos precisam muito mais do apoio de pessoas da família, 
contam com o auxílio da mãe ou de filhas mais velhas para o cuidado com as 
crianças pequenas e com a casa. Quando, após a separação, elas ficam sem mo
radia ou não conseguem manter-se sozinhas, uma alternativa é voltar a viver com 



as famílias de origem. No caso de uma nova união, se a mulher não tem sua casa 

própria, é possível deixar os filhos com a mãe, para viver na casa do novo com

panheiro. Ao contrário, se ela fica com a casa quando se separa, mesmo que 

constitua uma nova união, tende a manter os filhos consigo. Neste caso, o novo 

marido poderá encontrar dificuldades para exercer sua autoridade perante os fi

lhos que são exclusivamente da mulher, o que gera algumas tensões na família, 

conduzindo, por vezes, a um rompimento. Assim, mais um vez voltará a prevale

cer um arranjo em que a mãe é o chefe da família. 

Tonha: Com Gilvan eles não respeita, porque quando eles veio pro poder 

dele, eles tavam tudo já grande. Já tudo conhecia o pai, conhecia tudo, 

então ele acha, eles acha que ele não deve obedecer, eles não respeita ele. 

Benvinda: Eles [os filhos dela] não obedeciam [ao seu terceiro marido] 

porque ele só andava bebendo, quando pegava algum, era pra dar aque

las porradonas, e eu não agüentava ver, entendeu? Uma vez mesmo ele 

bateu em um que desmaiou, aí pronto. Eu achei que não devia. Ε hoje ele 
não bebe mais, mas tá vivendo sozinho na barraca. 

A família extensa é um outro tipo de organização doméstica relativamente 

comum no Nordeste. Este tipo de arranjo é formado por pais ou um dos pais 

(normalmente a mãe), vivendo com os filhos e netos. Famílias em formação, que 

ainda não conseguiram construir sua própria casa, e em que crianças pequenas 

dificultam o trabalho da mulher, podem optar por permanecer um certo período 

com a família, em geral da mulher, até que se possam capitalizar para a realização 

do projeto da casa própria. Ε de se esperar também que mulheres separadas, que 

precisem trabalhar para garantir o sustento da família, contem com mais apoio se 

permanecem na casa dos pais. 

Assim, observamos que, no Nordeste, as famílias absolutamente não estão 

isoladas de sua rede de parentesco, rede esta que se constitui em um ponto de 

apoio essencial. Como diz Durham (1978:189-190), 

o grupo de relações primárias, especialmente a unidade doméstica, 

e o grupo de parentes mais próximos constitui ainda, mesmo no 

universo urbano, a unidade fundamental de vida social, pois é a 

única na qual a participação continua e envolver, necessariamen

te, a totalidade da pessoa. 

De fato, é no bairro, e em especial no grupo de parentesco e na rede de 
relações mais próximas, que se conhece o indivíduo por suas peculiaridades, suas 
qualidades, seus defeitos, sua história. As redes de parentesco e vizinhança podem 
ser instrumentalizadas no âmbito da rua e penetrar no domínio da burocracia e das 
relações impessoais, para a obtenção de emprego, favores, conexões com institui
ções médicas, por exemplo. Mas é no âmbito da casa, da teia de relações construídas 
em torno da família e com base ela, que o indivíduo se percebe como pessoa. 



NOTAS 

1 Convém citar, como representantes de uma orientação fenomenológica em antropo
logia, os trabalhos de autores como Michael Jackson, Paul Stoller, Thomas Csordas, 
Byron Good, Arthur Kleinman, Lawrence Kirmayer e Elen Corin, entre outros. Com 
exceção dos dois primeiros, os demais situam-se no campo da antropologia da 
saúde. 

2 A metodologia que orientou a discussão do capítulo 1 foi elaborada por Ellen Corin, 
Gilles Bibeau e Elizabete Uchoa, servindo como base para um projeto internacional, 
do qual os autores da presente coletânea participaram. Para maiores detalhes, ver 
nota 1 do referido capítulo. 

3 Processo 501465/91-0. 

4 Processo 521036/93-3. 

5 Processo 521717/95-7. 

6 Processo 520927/94-0. 

7 Processo 522100/96-1. 
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