
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
RABELO, MCM., ALVES, PCB., and SOUZA, IMA. Experiência de doença e narrativa [online]. 
Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1999. 264 p. ISBN 85-85676-68-X. Available from SciELO 
Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Parte II 
Tecendo self e emoção nas narrativas de nervoso 

 
Míriam Cristina M. Rabelo 

Paulo César B. Alves 



7 
Tecendo Self e Emoção nas Narrativas de 

Nervoso 1 

Míriam Cristina M. Rabelo & Paulo César B. Alves 

INTRODUÇÃO 

Presente em diversos contextos sociocul tura is , o nervoso t em sido 
vastamente documentado pela antropologia médica recente. Trata-se, como muitos 
já observaram, de categoria polissêmica (Davis, 1989; Guarnaccia et al., 1989; Low, 
1994), usada e manipulada em situações de interação (Rebhun, 1993,1994), carac
terística de um determinado modo de se pensar a pessoa (Duarte, 1986, 1994). 

No Nordeste de Amaralina, constitui uma aflição bastante conhecida e co
mentada cotidianamente, conforme já observado no capítulo 1. Nos relatos pro
duzidos por moradores do bairro sobre casos conhecidos de nervoso ressalta-se, 
inicialmente, o fato de este ser um termo que abarca um conjunto complexo de 
signos e ao qual se relacionam diversas situações e contextos causais. 

Grosso modo, os signos relativos ao nervoso compõem três nódulos bási
cos. O primeiro nódulo reúne os signos de agressividade e violência: descreve-se o 
nervoso como um estado em que as pessoas facilmente apelam à agressão, seja 
física ou verbal - maridos que batem nas mulheres ou pais que espancam filhos por 
qualquer motivo, gente que percebe provocação onde esta não existe e inicia uma 
briga ante a mínima provocação. São pessoas que se alteram com facilidade, xin
gam, gritam e batem, criando verdadeiras 'cenas' , tanto no domínio da casa quanto 
no espaço público da rua. Neste nódulo situa-se a grande maioria das descrições de 
homens nervosos, embora encontrem-se também descrições de mulheres cujo ner
voso se expressa em termos de agressividade exagerada e/ou fora do contexto. 

O segundo nódulo, bastante relacionado ao primeiro, abarca os signos de 
agitação e impaciência: descreve pessoas avexadas ou agoniadas, que se mostram 
insatisfeitas e/ou excessivamente preocupadas diante dos problemas do cotidiano, 
a quem falta um pouco de tranqüilidade e/ou jogo-de-cintura para conduzir a vida. 
A este nódulo ligam-se certos signos corporais, como andar de um lado para o 



outro e tremer de corpo inteiro, além de certas atitudes, como rir demais ou 
chorar em excesso e por qualquer razão. Por fim, o terceiro nódulo abrange 
signos de isolamento: pessoas que se trancam em suas casas e evitam contato 
com outros. Liga estes três eixos o tema do descontrole, associado à idéia de 
fraqueza dos nervos. 

Márcia: Fica, muda logo, começa a ficar nervoso, leva tudo no peito, 
você fala uma besteira, você fala um negócio tão diferente, ele já muda 
pra outras coisas, lhe ofende, muda completamente o rumo das coisas. 

Nilma: Eu acho [nervoso] assim, você tá conversando com a pessoa, na 
calma, aí uma pessoa fala uma coisa com você, bem uma coisa besta, a 
pessoa já leva aquilo, uma coisa mais alta, já vai lhe agredindo, uma 
coisa, uma besteira mesmo... 

Zenilda: Meu marido mesmo era super-nervoso, nervoso, nervoso mes
mo pra valê. Ele era capaz de estrangular se estiver nervoso. 

Silva: [Ele] é assim nervoso, muitas vezes quer até bater na mãe, na, nas 
irmã e tudo mais. 

Isabel: Eu achava assim, que quando ela estava passando fome, que ela 
esculhambava muito os vizinho, porque ela, quando via os vizinhos com 
alguma coisa, ela pegava os vizinho só faltava matar, então eu achava 
que, quando a pessoa está passando necessidade, fica nervoso. 

Madalena: Ela vivia muito nervosa, falava muito. Ninguém chegasse na 
casa dela, ela mandava vir embora, não queria ninguém lá, tava irritando 
ela, tava bulindo com ela, dizendo as coisas a ela. (...) Sem ter se aborre
cido com nenhum problema, às vezes é, fica assim, com a boca tremendo, 
falando, ou às vezes, sem necessidade, se altera. 

Renilde: De vez em quando ela tá assim agitada, chora. Tudo o que a 
gente falava com ela, aborrecia, ficava com as mão tremendo, aí a gente 
dizia assim: "Justina, parece até que você tem nervoso". Aí ela disse: "Eu 
tenho". Aí, se a gente bulir muito com ela, aí ela se injura demais. 

Madalena: Mas quando ela tá agitada mermo, se bulir com ela, oxente, 
ela bate, fica muito nervosa. Do dia mermo... deu um nervoso nela, aí 
chorou como quê, foi a gente dar água com açúcar a ela, senão morria. 
Foi, deu a crise mermo forte, foi [água] com açúcar a ela, chorano, 
chorano, chorano. 

Embora as descrições destaquem a disjunção entre o comportamento da 
pessoa nervosa e o contexto imediato ao qual responde - de tal forma que o 
nervoso parece uma reação inadequada ou desproporcional em relação ao contex
to - , ressalta a noção de que o descontrole que marca o nervoso é fruto de uma 
situação mais abrangente de pobreza e privação, que impõe sérios limites às pos
sibilidades de se conduzir a vida com tranqüilidade. É interessante observar que o 



discurso sobre o nervoso consiste, com freqüência, em um discurso sobre si 

mesmo. Muitas mulheres tendem a falar de si mesmas como pessoas nervosas e a 

explicar o significado do nervoso por meio de considerações sobre suas vidas 

e seus problemas. Em seus relatos, o nervoso articula-se à trajetória de vida, ao 

mesmo tempo em que emerge marcado por sentimentos não referidos nos relatos 

em terceira pessoa, como angústia e tristeza. 

As histórias em primeira pessoa mostram uma clara continuidade com re

lação aos relatos produzidos por outros, observadores externos ou personagens 

secundários no drama do nervoso - elaborando e aprofundando temas comuns - ; 

porém, não podemos esquecer que têm um status epistemológico distinto desses 

últimos, uma vez que revelam o ponto de vista do sujeito da experiência. Interessa 

aqui justamente explorar algumas das dimensões de sentido próprias às narrativas 

de nervoso produzidas por seus protagonistas. 

Antes de mais nada, o nervoso, para quem assim se define, é uma condição que 

se desdobra em vários eventos do cotidiano, ora como efeito, ora como pressuposto 

para se assumir uma posição perante esses eventos. Com o intuito de introduzir a 

discussão sobre o nervoso na experiência pessoal, segue-se um caso contado por uma 

moradora do Nordeste sobre seu nervoso (registrado em diário de campo): 

Pessoa nervosa, Josefa não sai muito de casa. Sua ajuda, entretanto, havia 

sido requisitada por uma tia enferma e, neste caso, Josefa sentiu-se no 

dever de prestar-lhe solidariedade. Saiu de casa rumo ao ponto de ônibus 

e, quando vinha descendo a ladeira, percebeu estar sendo seguida por um 

homem estranho: magro, magro, uma pele de cor diferente, usava calça 

jeans . Habitante antiga do bairro, Josefa nunca tinha visto o tal; tinha 

certeza que não era das redondezas. Veio andando com o homem em seu 

encalço, parou em uma vendinha e pediu ajuda a uma mulher. Ficou ao seu 

lado até despistá-lo. Quando chegou no ponto, já a salvo, foi que lhe bateu 

o nervoso: sentiu que os nervos iam desmoronar, tremia toda. Por sorte, o 

ônibus não demorou. Chegou à casa da tia pedindo água com açúcar. 

Neste ponto da história, Josefa disse (meio que sorrindo, pois pressentia 

a minha incredulidade, e queria preservar-se do possível ridículo): "pra 

mim foi Satanás. Não parecia que era Satanás, um homem todo diferente, 

nunca visto nas redondezas?" 

O nervoso de Josefa é um estado de intensa aflição psíquica. Destaca-se, 
entretanto, a materialidade ou corporeidade deste estado: o corpo treme, a cabeça 
fica "zuando"; a imagem dos nervos desmoronando parece apontar para uma 
desintegração da pessoa, sentida, em grande medida, de modo material, físico. Ε 
preciso lembrar também que, enquanto emoção, o nervoso pertence tanto à mente 
quanto ao corpo. Sensações corporais afloram nas diversas experiências emotivas: 
suor, respiração difícil, tremor ou leveza, músculos tesos etc. As emoções, neste 
sentido, chamam a atenção para o caráter situado, corporificado ( e m b o d i e d ) , do 
nosso self (Lock, 1993). 



É como pessoa nervosa que Josefa apresenta-se nas interações com seus 
familiares, amigos, vizinhos. Como observa Goffman (1959), qualquer apresentação 
de si para os outros, envolve, necessariamente representação: mais do que ser sin
cero, para se ter direito a determinadas atitudes e reações, é preciso parecer 
sincero, persuadir. Neste processo, as informações emanadas do corpo desempe
nham um papel importante: os gestos tensos, as mãos tremendo, a expressão de 
desconforto - por vezes de raiva - na face, que a qualquer momento pode decom¬ 
por-se em lágrimas, são fortes sinais da aflição de Josefa. Ela sabe, entretanto, 
que sua representação de si não é aceita sem problemas: o filho reprova seu com
portamento, dizendo que ela "faz de tudo para ficar maluca, parece que procura, 
que quer sofrer". A própria Josefa recorda-se de que, quando jovem, "achava que 
esse negócio de nervoso era pura encenação". Afinal, os sinais do corpo sempre 
podem ser habilmente manipulados. Como prova da veracidade do seu estado, 
Josefa exibe um punhado de remédios que ingere diariamente, em sua maioria 
tranqüilizantes. Elabora também relatos em que procura dar sentido, explicar e 
justificar o mal que lhe aflige corpo e mente. 

Os relatos de aflição que as pessoas compõem e oferecem aos seus ou
vintes (incluindo o pesquisador) articulam sensações corporais, atos e eventos 
discretos em uma totalidade - o curso da história narrada - , de modo que cada 
um deles demonstra-se necessário e plenamente justificado. Não há dúvida de 
que, para entender melhor tais relatos, é preciso ter-se em conta sua função de 
envolver uma platéia na construção de realidade proposta pelo narrador. No 
entanto, é preciso igualmente notar que este último nem sempre escapa ileso das 
próprias construções. E m um certo sentido, também Josefa se alimenta das 
narrativas que produz no processo de envolver e persuadir seus ouvintes: ao 
contar a história do seu nervoso, tentando expressar para os outros o que lhe 
parece dizer seu corpo (e porque o diz), forja para si, via um esforço reflexivo, 
um senso de self. 

Conforme já dito, o presente capítulo explora algumas indicações para a 
compreensão da experiência do nervoso com base no estudo de relatos pesso
ais. A idéia central, que orienta a discussão sobre o nervoso, é a de que as 
narrativas permitem apreender dimensões importantes da experiência emotiva, 
na medida que põem à vista uma relação percebida entre sujeito e contexto, 
fundante desta experiência. Assim, discute-se a construção do self e emoção na 
história de vida de uma mulher, moradora do Nordeste de Amaralina, auto-refe¬ 
rida como nervosa. Desenvolve-se o argumento de que as narrativas represen
tam recurso metodológico valioso para uma abordagem socioantropológica de 
questões relativas à constituição da subjetividade, particularmente no que tange 
à identidade do self e às emoções. 



SELF, NARRATIVAS Ε EMOÇÃO 

A noção de self tem-se prestado a diversos significados e usos no campo 
das ciências sociais. As abordagens mais recentes parecem concordar que, longe 
de ser um atributo fixo ou permanente do indivíduo, o self é forjado no mundo 
social. Trata-se, assim, de um fenômeno fluido, altamente plástico (Wiley, 1994), 
mesmo amorfo (Giddens, 1991). 2 

U m a das abordagens mais interessantes à questão do self advém do 
pragmatismo americano. Segundo Mead (1972), o self aponta para a capacidade 
do indivíduo de tornar-se objeto para si mesmo. Tal capacidade desenvolve-se na 
interação: o indivíduo torna-se objeto para si à medida que interioriza a perspectiva 
do outro. Pode, então, experimentar em si mesmo as reações que seus atos prova
velmente provocariam no outro e, deste modo, monitorar sua ação. Tanto seu 
desempenho quanto o dos outros podem ser objeto de escrutínio no curso de um 
diálogo interior. O self define-se, de fato, em termos deste diálogo intrapessoal, 
que se origina e se organiza com base no diálogo com os outros (Wiley, 1994). 3 

A identidade do self emerge no processo de dialogar consigo ou tornar-se 
objeto para si. É, portanto, realização sempre renovada. Nesta direção, Giddens 
propõe que a identidade do self seja. "o self enquanto reflexivamente entendido 
pela pessoa em termos de sua biografia" (Giddens, 1991:53). Importante notar 
que, embora a identidade pressuponha e se alimente de uma teoria da pessoa ou 
uma definição social do sujeito, não equivale exatamente a esta. Corresponde, 
antes, ao sentido subjetivo que o indivíduo confere à sua trajetória singular, a qual, 
em grande parte, constrói e avalia em termos de aproximação ou fidelidade a um 
ideal de sujeito/pessoa vigente (cf. Dubet, 1995). 

Essa construção biográfica é uma narrativa. "A identidade de uma pessoa 
não é encontrada no comportamento, nem - por mais importante que seja - nas 
reações dos outros, mas na capacidade de manter uma certa narrativa em curso" 
(Giddens, 1991:54). A imbricação entre identidade e narrativa tem sido ampla
mente discutida por Paul Ricoeur, para quem a narrativa oferece ao indivíduo uma 
instância privilegiada para a compreensão de si próprio, uma vez que totaliza o que 
é vivido de modo pontual, fragmentário. Assim, é a narrativa sobre si, que o 
indivíduo constrói e mantém em curso, que lhe permite entrever uma continuida
de ou identidade sob os inúmeros e variados eventos, encontros, acidentes e ações 
que caracterizam a esfera do vivido. Nas palavras de Ricoeur (1991:190): "É 
preciso que a vida seja reunida para que ela possa colocar-se na perspectiva da 
verdadeira vida. Se minha vida não pode ser interpretada como totalidade singular, 
eu não poderia nunca desejar que ela fosse bem-sucedida, comple ta" . 

E m uma perspectiva socioantropológica, pode-se considerar a narrativa 
como um ato discursivo que: a) apresenta uma unidade semântica (significação); 
b) refere-se a um mundo que pretende descrever, representar ou exprimir, isto é, 



a segmentos da vida de a tores/personagens; c) remete-se (de forma auto-
referencial) a u m locutor; d) vincula-se , dentro de si tuações dialógicas e 
'performáticas', a um interlocutor. 

A totalidade semântica do discurso narrativo constrói-se pela relação entre 
'segmentos narrativos' , isto é, unidades mínimas de significado (mínimas em 
relação ao campo de exploração escolhido pelo narrador) referentes a ações, expe
riências, acontecimentos passados. Em uma narrativa biográfica, o locutor sinte
tiza situações e eventos vividos, avaliando-os, emitindo opiniões e expressando 
sentimentos. Neste aspecto, os segmentos narrativos não se constituem apenas 
por descrições de acontecimentos fatuais. 

É o conjunto seqüencial desses segmentos que confere a 'unidade semân
tica' da narrativa, unidade esta que se constitui por meio de duas operações signi
ficativas: combinação e seleção. A combinação pode definir-se como a justaposi
ção lógica de dois ou mais segmentos, pressupondo, contudo, a seleção dos acon
tec imentos , ações , expressões e atitudes a serem jus tapostos . A o pinçar e 
correlacionar esses elementos, o narrador estabelece uma organização seqüencial 
em que cada segmento pressupõe um outro. Essa organização, a cadeia de com
binações e seleções, estrutura a totalidade da narrativa, conferindo-lhe uma signi
ficação básica, uma unidade lógico-semântica que assegura a 'coerência' interna 
do discurso. 4 Ao narrar a sua vida dentro de uma determinada seqüência, o indi
víduo atribui-lhe uma ordem, ou seja, imprime-lhe um significado básico, o qual 
consiste em uma interpretação do modo como um sujeito se considera situado no 
mundo e a ele se dirige. 

O processo pelo qual o indivíduo confere um significado à sua histó
ria - med ian t e a se leção e j u s t apos i ção de even tos , pessoas , e m o ç õ e s e 
avaliações - envolve um misto de experiência e fabulação. Ricoeur observa que o 
auxílio da ficção é de fato importante na construção de uma visão totalizadora da 
vida. Evidentemente, se o indivíduo pretende sustentar sua narrativa em uma situ
ação de interação continuada com outros, não se pode descolar totalmente da 
experiência vivida. Entretanto, a aplicação às histórias de vida de modelos narrati
vos - intrigas - advindos da ficção as toma mais inteligíveis e, portanto, manuseáveis 
em contextos de interação. 

Segundo Ricoeur, a intriga faz emergir a identidade do personagem da pró
pria ação relatada ao desenvolver o que chama de 'dialética da concordância e 
discordância'. Por meio desta dialética, o contigente e acidental transforma-se em 
necessário, exigência do desenvolvimento mesmo da história: 

A dialética consiste em que, segundo sua linha da concordância, o 
personagem tira sua singularidade da unidade de sua vida tida como 
a própria totalidade temporal singular que o distingue de qualquer 
outro. Conforme a linha da discordância, essa totalidade temporal é 
ameaçada pelo efeito de ruptura dos acontecimentos imprevisíveis que 



a pontuam (encontros, acidentes etc.); a síntese concordante-discor¬ 

dante faz com que a contingência do acontecimento contribua para a 

necessidade de algum modo retroativa da história de vida, ao que se 

iguala a identidade do personagem. Aqui o acaso é transmutado em 

destino. (Ricoeur, 1991:175) 

Na narrativa, sujeito e ação se constituem mutuamente: o personagem re
vela-se por intermédio das ações que empreende e em que se envolve; estas, por 
sua vez, aparecem como desenvolvimento necessário do próprio personagem. 
Assim, a identidade do personagem corresponde ao próprio desenrolar da história. 

Tecidas no quadro de uma narrativa, as idéias e imagens que os indivíduos 
nutrem sobre si mesmos e sobre outros com quem entram em relação, bem como 
sobre seus corpos e as sensações dele advindas, situam-se no contexto temporal 
de ação de um sujeito/personagem. Narrado, o nervoso se constrói ou reconstrói 
como elemento da intriga, resultado inevitável, necessário, de uma trama passada; 
componente, agora tornado fixo, de uma ação que se desenrola, ou seja, traço 
definidor da identidade. Certamente não se pode confundir a experiência do ner
voso com sua rememoração mediante relatos. Estes, entretanto, põem à vista o 
caráter orientado da emoção como modo de o sujeito dirigir-se para o mundo. 5 

As narrativas de nervoso, neste sentido, referem-se a um modo próprio de 
estar no mundo, o qual caracteriza a experiência de muitas mulheres pertencentes à 
classe trabalhadora, no Nordeste. Antes de apresentar um desses relatos, porém, é 
preciso que se delimite melhor a idéia de emoção que orientará a discussão seguinte. 

Na verdade, não há consenso na antropologia sobre a natureza da experiên
cia emotiva. Para melhor definir a perspectiva aqui adotada, destacamos duas 
posições marcantes na literatura sociológica e antropológica sobre o tema. A pri
meira trata a contribuição da cultura em termos da provisão, seja de símbolos, seja 
de regras para a expressão socialmente adequada de estados eminentemente pri
vados, associados a estímulos de natureza psicofisiológica. A cultura, neste caso, 
forneceria meios (e limites) para tornar públicas as emoções, permitiria a tradu
ção, controle e negociação de estados subjetivos no idioma e contexto da coletivi
dade (Hoschild, 1979; Spiro, 1984; R. Rosaldo, 1984). Esta perspectiva em geral 
d i fe renc ia afeto bá s i co - s en t imen tos p r ivados a s soc iados a p rocessos 
psicofisiológicos - de emoção - relativa à expressão ou regulamentação cultural 
desses afetos (cf. Levy, 1984; Gerber, 1985). A segunda abordagem sublinha, ao 
contrário, o papel da cultura na constituição mesma da experiência emotiva: a cultu
ra, enquanto sistema de símbolos e significados, modelaria a subjetividade humana; 
fora do universo cultural não se poderia falar propriamente de emoção (Geertz, 
1978; Lutz, 1988; Strathern, 1975). É precisamente nesses termos que Geertz ana
lisa o lek entre os balineses, emoção que traduz como "terror de palco", e que 
demonstra só fazer sentido no quadro de uma cultura em que os indivíduos "sacri
ficam suas personalidades reais em função do papel que desempenham" (1978:252). 



Apesar das diferenças, ambas as abordagens podem conduzir a uma 
visão empobrecedora da exper iência emotiva . Ao se tratar a emoção ora 
como conjunto de est ímulos que a cultura permite comunicar e regular em 
contextos socia is , ora c o m o e lemento de um sis tema ou cód igo cul tural , 
corre-se o r isco de perder de vista o elo entre sujeito e s i tuação que reside na 
or igem da exper iência emot iva e que nela se desenvolve. A emoção brota da 
forma pela qual o indivíduo apreende sua si tuação part icular em um dado 
contexto . O lek, neste sent ido, não é s implesmente produto de uma cultura 
que b loqueia qualquer manifestação puramente individual ou interior em fa
vor da d imensão públ ica dos papéis , e sim o resul tado de uma apreensão, 
por parte do indivíduo, de que exis tem incongruências entre o papel ou ideal 
de pessoa vigente e sua representação cotidiana ou trajetória neste papel . A 
exper iência da emoção supõe, conforme j á mencionado, um sujeito si tuado 
no e dir igido ao mundo . 

Depreendem-se alguns pontos relevantes dessa idéia de emoção. Uma 
das questões centrais concerne à constituição cultural das emoções. As emo
ções sempre alimentam-se da cultura, dependem e variam de acordo com con
cepções particulares de pessoa, corpo, identidade etc. Isso não significa dizer 
que consistam simplesmente em dados culturais: constituem, antes, um proces
so que envolve um self que. se situa e se orienta de maneira particular em face de um 
dado contexto. Embora represente um passo in teressante na superação de 
um reducionismo tanto cultural quanto biológico, a idéia de emoção como um 
'olhar ' direcionado para um contexto de relações, pessoas e objetos, pode con
duzir a uma ótica excessivamente intelectualizada, segundo a qual a emoção 
seria uma forma de cognição. 6 A experiência emotiva é fundamentalmente um 
senso 'encarnado' da situação em que se encontra o sujeito. Este não é uma 
mente ou consciência, mas um self-corpo ativo, em um processo prático de 
lidar com o mundo. Não se pode compreender experiência da emoção adequa
damente sem que a análise reconheça a unidade fundante entre consciência e 
corpo. C o m base em Merleuau-Ponty (1994) podemos dizer que, se a emoção é 
significado, não se trata de um sentido que é primeiro mental para depois se 
expressar no corpo: o sentido já está no corpo (como indissociável da consciên
cia), no nível de uma experiência pré-reflexiva, antes mesmo de ser representa
do. As narrativas de emoção representam uma tentativa de interpretar essa ex
periência, explorar reflexivamente seus contornos e contextos, tomando-a clara 
e manuseável. Revelam tanto os padrões culturais gerais que orientam a inter
pretação, quanto a tentativa do sujeito/narrador de objetivar sua experiência com 
base nestes padrões. 



NARRANDO A EXPERIÊNCIA DO NERVOSO 

Sobre o seu nervoso, Josefa diz: 

Me sentia assim, ó, aquela dor de cabeça... parecendo um martelo, a dor 

de cabeça fazia, tim, tim, me chegava a zuá mesmo. Eu não podia ver 

ninguém falar, eu não podia ouvir zuada... Se uma pessoa, se eu falasse 

com uma pessoa pedindo alguma... aí eu falasse com você, eu sentia que 

você tava, você me respondia assim com grosseria, eu achava, eu acharia 

aquilo, né? Aí pronto, eu começava a chorar. Aí me dava aquele ódio, aí 

eu chorava, chorava, chorava. 

Descrições muito semelhantes à de Josefa caracterizam a experiência de 

mulheres do bairro que se dizem nervosas e são reconhecidas como tal. Assim é 

que o estado de Socorro, também moradora do Nordeste de Amaralina, é descrito 

por suas filhas: perda de controle, irritação e choro por qualquer coisa. 

Socorro é uma senhora de meia-idade, negra, baiana de acarajé, sempre 

cercada de filhas e netos que criou com muita dificuldade. O nervoso de que sofre 

agora lhe deixa sem ação, deitada no sofá, com os olhos cheios de lágrimas. 

Às vezes chegava uma pessoa que queria me encontrar. "Era o quê?" 

"Ah, isso assim.. ." O coração começava a ficar... aquele pulando, eu 

sentia mal, aí corria pra debaixo do quarto que fica aí, numa escada... aí 

encostava, botava a cara num sofá, eu não conversava não. Não , um 

ne lvoso ass im. Aqui ass im, em c ima da cama , o lhava , m u d a v a de 

um lado, só era olhando a rua, os menino brigava, eu olhava, nego xinga

va meus netos e eu olhando, sem poder falar, não podia fazer nada. A 

cabeça ficava assim pensando, um dia eu levantava, um negócio assim, 

dizia assim: "Cê vai morrer"... 

Socorro já olhou o mundo com outros olhos, menos distantes. Quando pe

quena, órfã de mãe, sofreu muito nas mãos de uma madrinha que lhe criou. Depois, 

já moça, arranjou logo namorado, engravidou e foi largada pelo companheiro que 

"só fez botar o filho". O nervoso que agora a põe de cama vincula-se bastante à 

relação com os homens que passaram por sua vida. Do segundo marido, conta: 

Porque eu era gorda, bonita, era bem feita de corpo e ele tinha ciúme de 

mim. Assim mesmo, eu ainda pari três filho dele. [Botou] uma quitanda 

pra mim, o freguês vinha comprar e ele não queria que eu fosse despa
char. Ele bebo, nem o freguês despachava, quando eu ia despachar, que 

o freguês saía, eu recebia murro pela cara, pela, por tudo. Assim mesmo, 
ainda tive três filho dele. Quando eu não agüentei mais, eu abri, botei ele 

pra fora da minha casa. Eu digo: "hoje cê sai, cê sai hoje da minha casa", 
sai, não sai, ele foi embora. Quando passou meia-noite, ele mais uns 

camarada vinha pra querer entrar, bêbado de cachaça, eu não queria que 
ele entrasse, porque eu digo "eu não vou perdoar", perdoava mais de dez 



vezes. Mas depois eu digo, "agora não dá mais, não dá porque meus 
filho é novo", ele batia nas criança. Recém-nascido... Dava dinheiro pra 
ele comprar remédio pro menino, ele bebia. Lá se ia eu ficar doidinha pela 
rua, "Oh, meu Deus, meus filho doente. Como é que é pra comprar remé
dio pra essas criança?". Aí me subia aquela agonia, aquele nervoso, meu 
Deus, o que é que eu vou fazer agora, meus filho vai morrer. (...) Pois ele 
foi embora, não deu certo. Arranjei outro, arranjei outro. Olhe, eu já fiz 
muita miséria também... era jovem, bonita, tinha o corpo bem feito, tinha 
meus dente todo perfeito, cabelo grande e tudo. Arranjei outro... 

Viveu dez anos com o terceiro companheiro, que era bom provedor, sem
pre preocupado com o conforto dos filhos. O fim da relação, entretanto, trouxe 
muitos problemas para Socorro: 

Ficou, ficou, mas ele era craro e eu sou preta. Meu marido era da sua cor 
e eu sou preta, então a mãe dele não queria que ele gostasse de mim, mas 
assim mesmo ele vinha escondido e tudo aqui. Mas um dia ele foi pra 
Mato Grosso, eu trabalhei, dei dinheiro pra ele se empregar na Petrobras 
(...) Foi pra Petrobras, ele é petroleiro. Aí mandou dinheiro, a mãe dele em 
vida, porque tinha ambição, aí ele mandava dinheiro grande, aí mandou pra 
ela me entregar. Ela aí foi na rua, comprou tudo pouquinho e mandou. 
Eu disse "ah, eu não, não tô acostumada com isso"... Eu parida, com 
aquele pouquinho de compra, eu digo, "vou devolver". Ε fui sempre 
ousada, eu digo, "eu vou descer e vou devolver agorinha essas com
pra". Cheguei lá, chamei a mãe dele, falei que aquilo não era compra... 
"Ah, mas você vai comer é isso agora". "Então fique aí pra senhora". 
Entreguei as compra. Ela disse: "você não vai comer nem essa, nem mais 
nenhuma". Aí pronto, quando ele chegou de Mato Grosso, que veio 
contente pra ver o filho que nasceu, elas embargaram lá. Aí as compra 
que eu deixei lá, ela foi numa casa de macumba, preparou lá... Quando ele 
chegou, aumentou tudo, fez de novo tudo, e aquelas que tava ele acres
centou e botou no meio. (...) Quando eu comi o açúcar aí, que ele mandou 
as compra, mandou e mandou dizer que não vinha não, que eu tinha 
maltratado a mãe dele... que eu botei o açúcar na boca, adocei meu café, 
mas foi coisa, passei tão mal, minha barriga foi nessa altura, dor, dor, dor, 
dor, meu Deus. Ele sem vim aqui, [eu] mandando buscar remédio... O 
menino caiu doente, eu mandei chamar ele, ele disse que não vinha dar 
um remédio ao menino, só fazia o enterro do menino quando o menino 
tivesse no Nina Rodrigues [necrotério]. Tá certo, também larguei de mão... 
Eu meti ele na justiça, tudo, o processo ainda anda pelo fórum. (...) 

Eu fui numa casa, de um homem... ele trabalha com umbanda, é pai-de-
santo... Aí o caboclo dele disse: "Eu vou te tratar", como me tratou 
mesmo, me tratou, disse: "meia-noite você vai ver quem foi, vá pra casa 
dormir que meia noite você vai ver quem foi". Aí eu deitei pra dormir, 
quando foi meia-noite eu vi o sino fazer "beim, beim, beim", aí acordei, 
acordei e tornei a dormir. Aí quando eu vi, foi ela, a finada mãe dele, com 



dois homem cavando, assim, debaixo do pé-de-louro que tem, um pé-de-
rumo que tem, cavando, tirando aí. (...) Aí eu fiquei tão nelvosa, eu con
tava a um, contava a outro... Então disse assim: "ói, pr'eu viver numa 
vida dessa, doente todo dia de bruxaria, então eu vou abandonar logo". 
Larguei de mão. 

Socorro relata que o pai-de-santo conseguiu curá-la daquela aflição. Tem

pos depois, entretanto, doença e nervoso voltaram a consumi-la. De certo modo, 

parecem quase resultados inevitáveis de sua lida cotidiana: 

Quem tem criança, consumição, minhas filhas começaram a se perder, eu 
aí fui ficando nelvosa, enchendo a casa de neto, eu sozinha pra dar 
comida, elas não tinha lugar de ficar, eu aqui nessa casa, era aquele... 
Lavando roupa e passando e entregando no dia certo, ia, me aborrecia 
com o patrão, voltava, trazia comida pra meus netos. As filha saía, larga
va dois, três, na minha casa. Tudo isso vai, a pessoa vai ficando coisa, 
né, ficando encucada. (...) Esse aí, quando veio do Rio de Janeiro, que eu 
abri a porta, comecei a ficar doente. Daí fiquei, fiquei, com dor de cabeça, 
o médico disse que eu tava tuberculosa. Quando disse que eu tava 
tuberculosa, eu fiquei mais nelvosa... 

Três eventos se ligam, compondo este novo quadro de sofrimento. Primei
ramente, o abandono do seu último companheiro: 

Eu sinto, eu sentia muito triste, porque eu morei dezesseis ano com esse 
rapaz... e ele era uma pessoa muito boa, nunca deu uma merda aqui den
tro de minha casa, me trata excelente bem. Então ele vem, ele vem aqui 
sempre, ele vem... ele não mora aqui, não, casou, achou uma mulher. 
Casou, foi, eu fiquei mais apaixonada, quer dizer, eu com nove meses de 
barriga, já pra ter criança, vi tudo isso concluído, ele tinha uma noiva 
escondido, fez o mal a essa moça e teve que casar. Quando eu soube, já 
tava casado. (...) Eu fiquei triste assim, chocada, além disso, depois disse 
assim: "é verdade, ele vinha, ele tava vindo aqui quando eu tava boa pra 
eu cozinhar". Ele casou, não fica muito na casa dele, ficava mais aqui. Aí 
agora que eu caí doente, ele não vem, passa às vez lá por baixo... eu fico 
assim, é verdade, quando a pessoa só gosta de outro quando tá na 
saúde. Aí, eu peço a Jesus: "Me ajude, que ele vai ver eu ainda com meu 
tabuleiro na minha cabeça, o meu dinheiro, pra ele vim me pedir empres
tado e eu não emprestar". 

Alguns anos mais tarde, ocorre um acidente com seu filho que, confundido 

com ladrão ao apostar corrida com um amigo, acaba por ser baleado no pé, por 

um policial. 

Daí eu fiquei nelvosa, porque eu não pude pegar esse homem pra matar, 
porque eu fui corajosa, eu já morei no morro do Estácio no Rio de Janeiro, 
não tinha medo de ladrão. Meus filho, aqui tem uns camarada que quise
ram viciar meus filho a roubar, isso aí, vieram aqui na porta, eu disse: 



O nervoso vivido por Socorro encerra significados complexos, múltiplos. 
Por um lado, é descrito com imagens de abafamento, calor na cabeça, agonia, dor 
nas pernas, na cabeça e nos nervos, irritabilidade por qualquer coisa. Por outro, 
constitui experiência de tristeza, distanciamento do mundo, delírio, isolamento. 
Articuladas em uma narrativa de vida, tais sensações desenham-se sobre o pano 
de fundo de eventos críticos, que continuamente põem à prova o sujeito/persona
gem central da história. Assim, delineiam-se tramas que desvendam o presente 
como desenvolvimento necessário do arranjo de coisas, eventos, relações e quali
dades vigentes no passado, ou seja, como negação do acidental. Certos elementos 
da narrativa desempenham um papel de relevo nessa construção. Na história de 
Socorro, o feitiço da sogra invejosa, confirmado no sonho previsto pelo pai-de-

"saia da minha porta, que meus filho é criado sem pai, mas meus filho não 
vai ser ladrão, não, meus filho vai ser homem". Eu pego a garrafada neles: 
"Oxem, Dona Socorro". Eu digo: "vá s'imbora, batizo meus filho, graças 
a Deus, meus filho é home". (...) Aí eu fui ficando nelvosa. Quando foi 
primeiro do ano, eu tive uma crise, porque quando eu vi ele [o filho] todo 
[acidentado]... porque aqui, quando é primeiro do ano, aqui nessa rua é 
uma animação... quando eu vejo, ele tá lá na porta sentado, quando ele 
me viu, ele deu uma crise e aí começou a me abraçar: "ô mãezinha, ô meu 
Deus, o que foi que eu fiz, não fiz nada para merecer isso, meu Deus". Aí 
eu também comecei a chorar, pronto. Aí fiquei nelvosa, fui ficando 
nelvosa... 

Depois, voltando já de madrugada do Pelourinho, onde estivera vendendo 

acarajé junto com filho, nora e netos pequenos, vê-se no meio de uma briga no 

ônibus: o veículo em alta velocidade, homens discutindo com violência, sua nora, 

com a gravidez j á avançada, batendo com uma panela na cabeça do motorista para 

que parasse... No final da confusão, não lhe restou nem um sequer dos seus 

apetrechos de baiana, perdeu panelas, toalha, abará: "daí pra cá, eu vim, comecei 

a ficar nervosa". 

Deitada na cama, vê os eventos desenrolarem-se como se em outro plano, 

sem envolvimento, distante. Do corpo, sente que perdeu a vitalidade: "aí fui 

disminuindo, disminuindo". Logo se viu envolvida em um percurso constante a 

médicos, exames, coleção de receitas e remédios. Nunca deixou de lado o can

domblé e a sessão. Certa feita, indicaram-lhe uma mesa branca; mesmo relutante 

em sair de casa, acabou indo, tomando o cuidado de vestir três shorts para disfar

çar a magreza e não dar o que falar aos vizinhos. Lá, entretanto, 'baixou' nela um 

espírito m i m que a forçou a encarar seu declínio: "começou a me xingar, dizer as 

coisas, me chamar de seca, ossuda, velha". 

Os SIGNIFICADOS DO NERVOSO EM UMA TRAJETÓRIA PESSOAL 



santo, afirmam o caráter inevitável da dor e sofrimento que a acometem. No curto 
relato de Josefa, anteriormentre descrito, a identificação do seu perseguidor com 
Satanás desempenha o mesmo papel, salientando o aspecto trágico de sua condi
ção presente, a inevitabilidade do seu nervoso. Os personagens da sogra e do 
perseguidor representam o pólo da discordância que põe em movimento a intriga; 
construídos como tipos que condensam ou resumem qualidades do mal, amplifi
cam a dimensão trágica dos eventos que se desenrolam: a sogra que faz sofrer 
Socorro não é simplesmente uma mulher corroída de ciúmes, mas feiticeira apoi
ada em poderes ocultos; o homem que segue Josefa não é um mero ladrão perver
so, mas Satanás, a própria encarnação do mal. 

U m dos fios condutores do relato de Socorro é a história de declínio do 
corpo, que ela expressa como sensação de estar 'diminuindo' ou 'descendo' . 
Seria difícil compreender o sentido do seu nervoso se divorciado dessa dimensão 
existencial. No passado, ela era gorda, bem-feita, dentes e cabelos bonitos, dese
jada e objeto de ciúme; agora, está magra, ossuda, doente, evitada pelo parceiro de 
anos. Esses novos traços não se acrescentaram simplesmente pela passagem na
tural do tempo, mas pelo tempo como consumição, desenrolar sofrido de eventos 
que se inscrevem e deixam marcas no corpo. Ao falar da decadência do seu 
corpo, Socorro não se refere apenas ao processo natural de envelhecimento, mas ao 
seu caráter quase forçado, imposto, marcado até mesmo pela violência infligida 
ao corpo. Esta decadência implica uma transformação do corpo/sujeito que se 
afirma - ou, como diz Socorro, que 'já fez muita miséria na vida' - para o corpo 
desenraizado do mundo (jogado no sofá), objeto da ação de doenças e terapias. 

No relato de Socorro, a fraqueza do corpo relaciona-se a um processo 
mais amplo de enfraquecimento de natureza moral: surge de sucessivos e fracas
sados empenhos de ver preenchido o papel de marido/pai/provedor no interior da 
família e, em decorrência, de vir a ocupar uma posição ideal, não ambígua, de 
mulher/mãe/cuidadora. Expressa no relato, apresenta-se uma dificuldade marcante 
de orientar a vida - e construir um senso de identidade - segundo este ideal. 7 Sem 
a referência concreta de um companheiro e pai para seus filhos, Socorro se vê 
obrigada a lidar sozinha com as numerosas incumbências da casa, pertençam ou 
não ao domínio tradicional da mulher. 

Partindo da idéia de que o modelo de pessoa vigente nas classes trabalhado
ras é essencialmente hierárquico, Duarte sugere que o nervoso da mulher vincula-
se em parte ao seu ingresso no domínio masculino (mundo público, do trabalho 
etc.), uma vez que tal situação negaria sua condição de pessoa, definida segundo 
essa lógica relacionai. Entretanto, diante de um contexto produtor de tensões e 
fragilidade, Socorro forja para si, na narrativa, a imagem de uma mulher forte, 
ousada, que põe o companheiro violento e alcoolizado para fora de casa, recusa 
migalhas de uma sogra maldosa, enfrenta marginais, cria os filhos sozinha mas 
com honradez. Tal imagem não é fruto exclusivo de sua criatividade individual; 



A narrativa de Socorro desvela dimensões estruturantes da vida cotidiana 
de mulheres de classe trabalhadora urbana. Embora fruto de uma trajetória e uma 
criatividade individuais, compõe e articula elementos de uma narrativa cultural 
mais ampla, própria a uma vivência específica de gênero e classe. 8 Com isso, não 
se pretende afirmar que o significado do nervoso, como categoria cultural salien¬ 

compõe um estoque cultural de figuras ou personagens femininos que circulam em 

um meio de classe trabalhadora urbana. A personagem de que Socorro se apropria 

e desenvolve em seu relato permite-lhe transformar, ainda que no domínio mera

mente ideal, uma situação de fraqueza (relativa à dificuldade de aproximar-se de um 

modelo de mulher e mãe dada a ausência do marido/pai/provedor) em uma experiên

cia de afirmação de força e poder diante das dificuldades e crises da vida. 

No quadro da narrativa, o nervoso que passa a afligir Socorro aparece 

justamente em momentos de dificuldade e crise: a violência do marido que gasta 

seu dinheiro e a deixa impossibilitada de comprar remédio para o filho doente; a 

rejeição do companheiro, que, envolvido pelas mentiras da mãe, nega amparo em 

momento de doença e aflição; o abandono do homem por quem é apaixonada e a 

quem sempre ajudou; o acidente do filho; o conflito no ônibus que a faz perder 

boa parte do equipamento de trabalho. A experiência que Socorro tem do nervoso, 

no entanto, não se reduz a uma mera reação a circunstâncias adversas, mas advém 

de um senso de sua posição particular no estado de coisas. Na história narrada, 

esta experiência revela-se como ligada a um senso de impotência diante do con

texto que, em última instância, põe em xeque sua possibilidade de afirmar-se como 

mulher forte/ousada/orgulhosa: nas situações descritas, o que parece inquietá-la e 

deixá-la nervosa é a percepção de que não há como manter ou pôr em ação esta 

identidade. Neste prisma, o contexto questiona e, no limite, nega as condições de 

possibilidade para afirmação da imagem proposta e desenvolvida para si. É bas

tante esclarecedor, neste sentido, o fato de que, ao descrever o nervoso que lhe 

sobreveio com o acidente do filho, Socorro relacione a crise emotiva com a im

possibilidade de tomar alguma atitude para com o policial responsável. 

Em discussão sobre as emoções, M. Rosaldo observa que "emoções dizem 

respeito às formas pelas quais o mundo social é um [mundo] no qual nós estamos 

envolvidos" (1984:143). No caso do nervoso de Socorro, esta relação parece 

marcar-se por um forte senso de descompasso entre self e contexto, oscilando 

entre uma tensão ou investida constante contra um quadro de eventos e relações, 

cujos detalhes aparecem como se vistos por lentes de aumento (o que é expresso 

como agonia, raiva e irritação por qualquer coisa) e um desinvestimento ou 

desenraizamento agudo do contexto (dado por uma sensação de distância e 

envolvimento decrescente com o mundo). 

CONCLUSÃO 



te, encerre-se no relato de Socorro, mas que, na construção de uma narrativa 
pessoal encontram-se, por um lado, refletidos os contextos ou quadros sociais de 
uma experiência individual, e por outro, desenvolvidas imagens e metáforas que 
compõem um certo campo intersubjetivo, desde o qual os indivíduos podem dar 
forma e comunicar suas experiências singulares. 

A narrativa de Socorro retoma, aprofunda e dialoga com temas salientes 
nos relatos genéricos que se produzem, sobre o nervoso, entre moradores do 
bairro. Contudo, na medida em que constitui uma perspectiva de primeira pessoa 
sobre o nervoso, abre-se a novas e distintas dimensões de sentido: representa uma 
aproximação à experiência vivida, ao mesmo tempo em que constitui uma tentati
va de fazer dela emergir um sujeito total e coerente. 

Conforme procuramos mostrar, a composição de vários elementos ou uni
dades de significação no quadro da narrativa expressa e configura uma identidade 
ao totalizar o que é vivido segundo a urgência do momento. Essa apreensão 
totalizante da vida se dá, em larga medida, mediante um jogo imaginário, entre o eu 
e o outro, que o ato de narrar instaura. Ao contar sua trajetória pessoal, o indiví
duo assume posição de alteridade, pois toma a si mesmo como o herói ou figura 
emblemática cuja saga rememora. Cria-se, portanto, no processo da narração, 
um distanciamento entre o eu-narrador e o eu-personagem da história narrada. É esse 
distanciamento - tornar-se como 'outro' - que permite ao indivíduo refletir sobre 
o vivido e dar-lhe uma ordem. A identificação com ou reconhecimento no outro 
emblemático - o herói - não apenas possibilita que o indivíduo/narrador projete 
uma determinada definição de si para um público, mas também o auxilia a perce
ber-se como self, a formar um senso de continuidade subjacente ao suceder con
tínuo de eventos, compromissos, acidentes. Na narrativa, captura-se essa conti
nuidade na ordem do enredo, cujo desenvolvimento - tomado como destino, de
senrolar necessário de uma trajetória - coincide com o desvelamento da identida
de do narrador, tornado personagem. 

É preciso lembrar, também, que o relato se produz no campo da ação e 
constitui ele mesmo ação: as histórias são contadas por meio de ou com um corpo 
- movimentos, expressões, posturas - e criam, ao menos em parte, a perspectiva 
da qual um corpo/self se engaja em um contexto de objetos, pessoas, condições. 
E m outras palavras, as narrativas que os indivíduos elaboram sobre si próprios 
não apenas refletem uma percepção do mundo, mas conduzem a um modo espe
cífico de ser no mundo. No caso das narrativas pessoais de nervoso, pode-se 
dizer que tanto indicam ou apontam para uma experiência vivida de fragilização e 
dor, quanto contribuem para constituir essa experiência. 

Para uma antropologia interessada em compreender e teorizar sobre as 
relações entre subjetividade e cultura, tais questões assumem especial relevância. 



NOTAS 

1 Este capítulo é uma versão modificada de trabalho originalmente apresentado na V 

Reunião de Antropologia do Mercosul, em Tramandaí, RS, setembro de 1995. 

2 Sob essa idéia mais geral de um 'self descentrado' (sujeito às flutuações da vida 

social) há, entretanto, amplas variações na maneira de entender o termo. 

3 Há, nesta perspectiva, um processo de determinação mútua entre self e sociedade: 
por um lado, o diálogo interior não é movimento de pura subjetividade, pois requer 
a incorporação do ponto de vista do outro; por outro, na medida que os significa
dos são continuamente interpretados na conversação intrapessoal, não se trata de 
mera reprodução do que é dado ou apresentado na esfera interpessoal. 

4 Afirmar o 'sentido básico' de uma narrativa não significa dizer que o narrador 
imprime ou explicita um sentido único ao seu 'texto'. Muitas vezes, podem-se 
encontrar dois ou mais sentidos pelos quais o narrador procura configurar a sua 
narração. Deve-se procurar a significação global do discurso no processo pelo 
qual o narrador enquadra a sua vida, conferindo-lhe um sentido totalizante. 

5 Em seu Esboço de uma Teoria das Emoções, Sartre argumenta: "em primeiro lugar, 
a consciência emocional é consciência do mundo", e mais adiante: "a emoção é 
uma certa maneira de apreender o mundo" (1972:80-81). 

6 A proposta de tratar a emoção como cognição ou julgamento tem sido diferencial¬ 
mente avançada por autores como Solomon (1980), Levy (1984) e Μ. Rosaldo 
(1984). 

7 Conforme observado no capítulo 1, muitas das causas atribuídas à doença mental 
(loucura e nervoso) no Nordeste apontam para a perda de um locus bem definido 
no interior da família, tida como uma rede de relações pessoais e hierárquicas. 
Neste esquema, o louco representaria o indivíduo não situado, isolado. 

8 Ver Hita & Alves (1995) para uma discussão acerca de experiências de fragilização 

na trajetória de vida de mulheres de classe trabalhadora de Salvador. 
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