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2
A Construção da Interpretação e seus Limites:

notas e confissões metodológicas

AS REFERÊNCIAS DA INTERPRETAÇÃO

Como a violência social interfere no cotidiano, na dinâmica organizacional dos
serviços de saúde e nas representações e práticas dos seus agentes? Nossa tarefa foi
compreender o significado que os diferentes atores constroem em relação à assistência
prestada e às interações entre pacientes e profissionais, assim como analisar de que
modo a violência pode se tornar a moeda e a expressão dessas relações. Buscamos
interpretar esse ‘texto’, composto das representações, da ótica dos atores, à luz de um
‘contexto’ organizacional, ou seja, através de dois serviços públicos de saúde inseri-
dos num sistema de saúde.

Há em nosso trabalho uma forte interlocução com a tradição ‘compreensiva’ e a
‘antropologia interpretativa ou hermenêutica’. A vocação compreensiva antecipada
por Dilthey e definida por Weber (1992) é de apreender pela interpretação. A compreen-
são é, portanto, um método1  que visa a captar o sentido da ação social ou, em outros
termos, que aspira a interpretar o sentido da ação, reconfigurando a intencionalidade e
as motivações dos seus agentes. Weber tem o mérito de incluir organicamente, na
definição de ação social, a idéia de um agente que lhe atribui um sentido, uma
intencionalidade. Essa atribuição de sentido se realiza em face da antecipação das
reações e comportamentos de outros sujeitos, dando-se, portanto, no jogo social. Em-
bora não tenhamos recorrido ao método weberiano, nossa investigação buscou retratar
como a ação dos vários atores (profissionais e pacientes) se orienta reciprocamente,
num processo de franca intersubjetividade.

Analisar como a violência redefine certas relações e práticas entre os próprios
profissionais do serviço e entre estes e os pacientes exigiu-nos uma postura
metodológica de valorização da esfera das experiências cotidianas, presentes nas rela-
ções face a face, quando os indivíduos tomam direções, lidam com seus interesses,
concebem e realizam planos (Schutz, 1979). Nesse “mundo da vida” (Wagner, 1979), os
indivíduos adotam uma “atitude natural”, não questionam as estruturas e assim execu-
tam as ações corriqueiras. Aliada a essa tendência, a conduta dos indivíduos também é
influenciada por uma seqüência de experiências vivenciadas de forma singular por cada
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um, constituindo sua “situação biográfica”. Essa trajetória biográfica propicia uma
armazenagem de conhecimentos e referências, integrando ao mesmo tempo a dimensão
única do indivíduo e a introjeção de dada cultura, constituindo um estoque de conhe-
cimentos (que Giddens chamará de “conhecimento mútuo”). A leitura da ‘atitude natu-
ral’ adotada pelos profissionais dos hospitais estudados, à luz de um estoque de co-
nhecimentos comuns ligados à vivência numa organização tão sui generis como um
serviço de emergência, e a análise dos momentos e dos motivos que os levam a
desnaturalizar seu cotidiano nos foram aspectos valiosos. Pensamos, entretanto, que os
motivos que impelem profissionais e pacientes a romper ou reproduzir regras e compro-
missos normativos não podem ser lidos por um prisma de voluntarismo individual.

Assim, quando reafirmamos a importância do resgate desse sujeito comum, imerso
na vida cotidiana, não falamos somente de individualidades, mas de sujeitos sociais,
cujas ações e sentidos que lhe são atribuídos possuem estreitos vínculos com as estruturas
sociais. O resgate dessa dualidade fundante, como diz Giddens (1989), entre estrutu-
ras sociais e ações dos sujeitos, foi o nosso desafio. Buscamos amplificar as estruturas2

que residem invisíveis na ação cotidiana de nossos interlocutores, num movimento de
interpretação de uma totalidade fugidia, porque histórica, complexa e aberta a infinitas
exegeses e, ao mesmo tempo, não redutível aos procedimentos interpretativos.

A rigor, a peculiaridade de cada serviço de saúde, com seu contexto organizacional
próprio e uma cartografia absolutamente singular de interações, nos impediria de traçar
quaisquer comparações. Entretanto, cada serviço, ou melhor, cada ‘situação’
organizacional investigada abriga uma ordem de estruturação que as aproxima. Traba-
lhamos num contexto bastante demarcado: uma organização médica profissional cujo
vínculo mais evidente de seus agentes é o de produzir um serviço – o cuidado médico.
As interações entre profissionais de saúde e as vítimas de violências se dão, portanto,
mediadas por um processo de trabalho. Esse processo de trabalho não é mero entorno
da ação, mas um campo específico de relações sociais, técnicas e de poder que confor-
mam muitos dos comportamentos, práticas e expectativas desses profissionais em rela-
ção a si mesmos e em face dos ‘pacientes’. É onde também se realiza um ‘saber partilha-
do’, um acordo intersubjetivo entre pares e que faz parte da base dos esquemas
interpretativos desses agentes.

O segundo eixo estrutural que perpassa todo o trabalho é a inserção ou pertença
dos hospitais estudados a uma determinada modalidade de sistema médico. Segundo
autores da antropologia médica, como Landy (apud Helman, 1994), um sistema médico
possui dois aspectos intrínsecos: um cultural e outro social. A dimensão cultural inclui
determinados conceitos básicos e referenciais, teorias, práticas normativas e formas
partilhadas de perceber e interpretar situações. O aspecto social dimensiona a atribui-
ção de papéis específicos (quem é o terapeuta e quem é o paciente, quem realiza o
diagnóstico, quem prescreve medicamentos etc) e princípios que regem as relações
entre quem desempenha esses papéis em determinado ambiente (hospital, ambulatório
ou consultório). Em nossa sociedade, há diferentes alternativas ou modelos de assis-
tência à saúde – informal, popular e profissional – (Helman, 1994; Kleinman,1980) que
se sobrepõem e cuja convivência é ora mais pacífica, ora mais conflitiva. No caso de
nossa pesquisa, referimo-nos ao modelo médico profissional que pressupõe a produ-
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ção dos cuidados médicos por profissões sindicalizadas e sancionadas legalmente, que
tem no hospital um locus privilegiado de expressão, que alicerça o exercício de seus
agentes na medicina científica ocidental ou biomedicina, que estabelece uma distribui-
ção de hierarquia, de autoridade e de status a partir do referencial de domínio do saber
médico. Evidentemente, o acúmulo de poder entre médicos, enfermeiras, auxiliares,
acadêmicos, pacientes e familiares e as margens de negociação desse poder serão
assimetricamente distribuídos, analisando a questão sob a ótica do poder como domi-
nação ou do poder como capacidade potencial de transformação (Giddens, 1997).

A produção da matéria-prima de nossa pesquisa se fez por meio de um caminho
plural. Optamos por uma perspectiva de triangulação de métodos e técnicas. Com tal
proposta buscamos articular a extensão e a profundidade em um desafio de interpreta-
ção da realidade estudada. Empreendemos uma trajetória predominantemente
hermenêutica, mas que também pretendeu dialogar com a descrição, a quantificação do
fenômeno. A inclusão da perspectiva quantitativa, num universo predominantemente
‘compreensivo’, deu-se por uma orientação dialética, já que à medida que há uma satu-
ração quantitativa dos atendimentos das vítimas de violências há também uma mudan-
ça qualitativa nas relações interacionais e organizacionais. Pensamos que tal aborda-
gem nos permitiu uma análise mais profunda do universo estudado, como tem sido
exaustivamente defendido pelos autores da área (Denzin, 1973; Philips, 1974; Chizzotti,
1991) e por aqueles ligados à pesquisa social em saúde (Minayo, 1992; Breilh, 1995).
Realizamos uma associação de diferentes abordagens (quantitativa e qualitativa) e
técnicas (observação participante, entrevistas e aplicação de questionários), o que
potencialmente possibilita tanto identificar as concepções, valores, práticas, formas de
interação inter e intragrupais reveladas através de relatos e depoimentos de seus inte-
grantes como indicar as denominadas “áreas internas” (campo dos conflitos, interes-
ses e arranjos específicos aos membros do grupo) (Becker, 1993). Analisamos também
as regularidades de certos fatos e práticas.

Reconhecemos na etnografia o caminho metodológico capaz de totalizar estes
múltiplos esforços. Como é sabido, a etnografia sempre foi vista, historicamente, como
uma etapa (fundamental) da antropologia. Na fala de Sanjek (1996), é uma das pontas do
triângulo em que se ancora a operacionalização dessa ciência: etnografia, comparação e
contextualização. Então, o que nos habilita ou nos legitima a lançar mão do método
etnográfico se grande parte de nossas referências transita entre a sociologia e, mais
regionalmente, a antropologia médica? Construímos um referencial que poderia ser preca-
riamente cunhado de socioantropológico, pois não trabalhamos somente os fatos
etnográficos (interpretação da ótica dos agentes) mas também os fatos sociais (as práti-
cas desses agentes). Decerto, podemos argumentar que hoje, quando a antropologia se
volta para o urbano, para as sociedades ocidentais, as fronteiras entre sociologia e antro-
pologia muitas vezes se sobrepõem. Autores, teorias e técnicas, outrora identificados
como pertencentes a uma das disciplinas, são invocados e utilizados por ambas. Como
refletem Hammersley & Atkinson (1996), embora permaneça a idéia de vinculação direta
com a antropologia, a etnografia se popularizou de tal forma em meio a um crescente apelo
por “perspectivas qualitativas” que ganhou uma certa autonomia. Esses autores consi-
deram, por exemplo, que “a etnografia é a forma mais básica da pesquisa social” (p.2).
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Contudo, defendemos nossa escolha pelo método etnográfico porque encon-
tramos, em sua definição, procedimentos e objetivos, respostas para nossas questões.

As muitas definições de etnografia enfatizam: 1) sua vocação voltada ao estudo
do local, do particular; como define Helman (1994:25), “a abordagem etnográfica envolve
o estudo de pequenas sociedades ou de grupos relativamente pequenos”; 2) seus obje-
tivos primeiros são os de documentar como as pessoas vêem, representam e interpretam
suas atividades sociais cotidianas (Sanjek, 1996), descobrindo “tanto quanto possível, a
perspectiva do agente” (Helman, 1994:25), isto é, buscando interpretar como é o mundo
a partir da perspectiva de um membro daquela sociedade, grupo ou organização; 3) sua
contribuição para as ciências sociais (especialmente para a antropologia) é a de permitir
comparações sucessivas de casos particulares, resgatando seu caráter universal.

Assim, a etnografia não visa ao estudo de ‘casos’, ou de ‘grupos particulares’,
per si, nem se presta a um descritivismo jornalístico das opiniões desse ou daquele ator
(Geertz, 1989; Peirano, 1995). Possui, antes de tudo, uma imprescindível articulação com
teorias e o seu modo de produzir conhecimento é pela via da ‘interpretação’.

Ao analisar como a violência afeta o cotidiano (em suas múltiplas manifesta-
ções, relacionais ou institucionais) de dois serviços locais de saúde priorizando a ótica,
o sentido construído por seus agentes, pacientes e familiares, pensamos contribuir
para um conhecimento centrado no sujeito, na capacidade de ser afetado pelas vivências
e dar significado a elas – inclusive aquelas mediadas pela violência. Intuímos que esta
opção metodológica também está intimamente relacionada à questão que abordamos.
Se tratarmos a violência, em sua expressão mais radical, como a negação ou o não
reconhecimento do humano que há no ‘outro’, e, portanto, passível de ser agredido,
maltratado, ignorado em sua dor ou mesmo exterminado, perceberemos quão importan-
te é o resgate desse horizonte de alteridade. Pensamos poder discutir esse ‘encontro
com o outro’, que é constitutivo do método etnográfico (Peirano, 1995), através das
próprias relações que são de exclusão, negação ou mesmo de destruição, pela ira,
preconceito, descaso ou omissão. O outro a que nos referimos é ocupado por todos
nós, seja como profissional de saúde em um processo de trabalho que desvaloriza,
desgasta e ameaça, seja como paciente que nem sempre pode contar com o direito
básico de atendimento, ou quando lhe é imposto um modelo médico que lhe nega as
prerrogativas de sujeito, coisificando seu corpo e selecionando, dentre aqueles que
sofrem, os que ‘merecem’ um atendimento melhor num cenário de escassez. O outro
também somos nós, pesquisadores, afetados, impactados nessa convivência, interpe-
lando nossos referenciais teóricos tão estreitos diante de tantas indagações. Eis os
motivos por que escolhemos a etnografia.

CONSTRUINDO A INTERPRETAÇÃO: A TRAJETÓRIA ETNOGRÁFICA EM

DOIS HOSPITAIS PÚBLICOS DE EMERGÊNCIA

Tomamos como provocação a idéia de que não é possível ensinar a ninguém
como realizar um trabalho de campo, pois
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a pesquisa depende, entre outras coisas, da biografia do pesquisador, das op-
ções teóricas da disciplina em determinado momento, do contexto histórico mais
amplo e, não menos, das imprevisíveis situações que se configuram no dia-a-dia
local da pesquisa. (Peirano:1995:45)

Nesse fazer quase artesanal, algumas posturas são tomadas como parâmetros
para a validade interna de uma etnografia (Sanjek, 1996), por exemplo: como as teorias
gerais e as teorias locais são co-relacionadas e organizam o trabalho de campo; como o
etnógrafo retrata o caminho traçado (quantos e quais foram seus informantes, como
obteve informações, que interação estabeleceu em campo); como constrói as evidências
de suas observações, tornando claro, para os leitores, o que o etnógrafo fez e porque,
com quem falou e aprendeu e o que focou para documentar.

A partir de tais referências, buscamos documentar com um pouco mais de deta-
lhe o nosso caminho de construção dos dados.

Primeiro foi necessário definir o campo de estudos. Atualmente, a rede munici-
pal é responsável pelo maior número de atendimentos de emergência. Por esse motivo
escolhemos dois hospitais públicos municipais. O fato de ambos serem municipais,
potencialmente evitaria as eventuais diferenças de âmbito administrativo. Esses hospi-
tais foram selecionados por serem referência de atendimento de emergência em duas
áreas distintas da cidade, a Zona Sul (mais rica), onde se situa o Hospital 1, e a Zona
Norte (no subúrbio), onde fica o Hospital 2. Preservaremos a identidade das organiza-
ções sob essa designação ampla a fim de garantir a identidade dos entrevistados e,
obviamente, não suscitar embaraços institucionais.

 No Hospital 1, realizamos, em 1996, sete meses de observação de campo; no
Hospital 2, cinco meses. Nos anos de 1998 e 1999, empreendemos visitas em meses
alternados, na ingênua tentativa de observar mudanças. Essas novas investidas em
campo serviram, na prática, como mero reforço de vínculos (uma ‘visita a amigos’), pois
já se encerrara um ciclo de pesquisa. Reiniciá-lo seria começar uma outra investigação.

No trabalho de campo no Hospital 1, pudemos contar com a colaboração de uma
informante chave: uma residente de medicina que passou, posteriormente, a integrar a
equipe. Quando começamos o trabalho no Hospital 2, os recursos escasseavam e, por
uma série de motivos, não pudemos adotar a mesma estratégia. Essa diferença foi
decisiva para o aprofundamento de muitos problemas deste hospital.

Contamos com apoio de uma equipe de pesquisa. Essa trajetória é, portanto,
coletiva. Muitas vezes as vozes empregadas oscilaram entre o singular e o plural. Por
um lado, a interpretação é muito pessoal (e intransferível), mas, por outro, sempre
ancorada no apoio e na reflexão da equipe.3

A ENTRADA EM CAMPO: ENSAIANDO UMA APRESENTAÇÃO CONVINCENTE

Ao chegar ao campo, todo etnógrafo se vê imediatamente confrontado com sua
própria apresentação diante do grupo, que pretende aprender a conhecer. Só
depois de tê-lo feito, poderá passar a sua confessada tarefa de procurar compre-
ender e interpretar o modo de vida dessas pessoas. (Berreman, 1980:125)
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Esta pesquisa surgiu de expectativas comuns. Nossa proposta foi ao encontro
de antigo interesse do Hospital 1, uma vez que tanto a direção quanto seus profissio-
nais percebiam e registravam um aumento considerável, ano após ano, dos casos de
violências. Nossas negociações com a Secretaria Municipal de Saúde contaram, desde
o início, com o apoio da direção do órgão. A escolha do Hospital 2 não foi tão partilha-
da. Optamos por esse hospital por causa de sua importância para o atendimento de
emergência no subúrbio em que se localiza. Nossa entrada na institução, portanto,
precisou ser mais negociada, apesar de dispormos da autorização da Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS), e até mesmo de seu apoio financeiro. Mas só após muitas explica-
ções, aliadas a uma atitude respeitosa que adotamos desde o início, a pesquisa foi
sendo realmente aceita. Provavelmente, se não fosse de fato incorporada, a instituição
teria mil maneiras de, delicadamente, inviabilizá-la.

A aceitação do observador (etnógrafo) pelos membros da comunidade ou insti-
tuição que constitui o campo de pesquisa é uma questão fartamente tratada pela litera-
tura. Como defende Cicourel (1980), o “ser aceito” é crucial no trabalho de campo e
disso dependerá toda a possibilidade de participação na vida do grupo, com relativo
acesso aos seus valores e práticas. Como afirma Dean (apud Cicourel, 1980:90):

uma pessoa torna-se aceita como observador participante devido em maior
proporção ao tipo de pessoa que revela ser aos olhos dos seus contatos no
campo, do que aquilo que a pesquisa representa para eles. Os contatos no campo
querem se assegurar de que o pesquisador é um ‘bom sujeito’, de que se pode ter
certeza que não fará ‘nenhuma sujeira’ com o que descobrir.

 Em nosso primeiro encontro formal, imediatamente após cumprimentá-lo, o
diretor de um dos hospitais nos perguntou à queima-roupa: “qual a sua formação?”
Essa pergunta era, na realidade, uma tentativa de identificação de lugar na hierar-
quia médica.

Minha formação? Sempre hesitei diante dessa indagação (que, aliás, foi feita

muitas vezes durante o trabalho de campo). Diria: “sou cientista social”? Não,

não, a maioria confunde este “título” com assistente social. “Sou sanitarista”?

Essa resposta também não era boa, pois a série de decodificação, via de regra, é a

de um médico-epidemiologista. A minha saída foi dizer que era “socióloga com

pós-graduação em Saúde Pública”. (diário de campo)

Obtidas as autorizações das direções, prosseguimos obedecendo à escala de
poder interno das emergências. Buscamos contato com as chefias-gerais das emergên-
cias dos dois hospitais. Novas explicações, exposições e defesas do projeto. Procura-
mos não adotar um ar acadêmico, mas o de alguém que buscava ‘aprender’ com aquela
realidade e com a experiência dos profissionais, o que, afinal, era a mais pura verdade.
Estávamos ali como ‘estudante’ que queria aprender os códigos e as lógicas de um
universo que desconhecíamos (Agar, 1980). Foi nessa condição que apresentamos o
projeto às chefias médicas e de enfermagem em cada hospital.

Muitas vezes nos sabatinavam com perguntas do tipo “quais são os objetivos
do projeto?”. Então, reapresentávamos os objetivos um a um. Naturalmente desenha-
mos, propositadamente, objetivos amplos que poderiam ser lidos de maneira que não
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nos comprometessem. Por exemplo: “analisar as relações entre profissionais de saúde e
vítimas de violências” era explicação suficiente para os nossos interlocutores e nos
eximia de expor hipóteses mais embaraçosas, como a de supor haver uma classificação
diferencial das vítimas segundo tipos de violência e, conseqüentemente, uma distinção
de atendimento segundo esses valores e rótulos.

Uma das questões a analisar era se o atendimento às vítimas de violências
desencadeava alguma ação de proteção ou acompanhamento a elas ou, antes, se se
resumia ao tratamento de lesões e fraturas. Essas e outras hipóteses nós as expusemos
aos informantes, sem exceção, mas quando a pesquisa já estava em andamento, já os
conhecíamos e, sobretudo, ‘eles’ já nos conheciam. Assim, pudemos debater melhor
tais problemas. Buscamos, assim, adotar tanto uma perspectiva etnográfica, quanto
uma preocupação ética.

Embora eu pense ser prática e eticamente correto que o etnógrafo faça saber sua
intenção de conhecer o modo de vida dos indivíduos que pretende estudar, creio
ser eticamente desnecessário e metodologicamente incorreto que explicite suas
hipóteses específicas e, em muitos casos, até mesmo seus campos de interesse. É
bem possível que, ao confiar aos informantes esses aspectos, dificulte a possibi-
lidade de obter inúmeras informações essenciais ao objetivo principal de com-
preender sua maneira de viver. (Berreman, 1980:142)

Passada essa etapa de consentimentos e autorizações, iniciamos o trabalho de
campo. Precisávamos de uma apresentação sintética que explicasse o projeto aos médi-
cos, enfermeiras, acadêmicos e auxiliares de enfermagem com o mesmo espírito de
rapidez e eficácia de um serviço de emergência. Na verdade, só percebemos que nossa
explicação carecia de tais qualidades após tentativas longas e frustradas.

Em seguida, pedimos à chefia de enfermagem que nos apresentasse à chefia de
cada equipe: novos esclarecimentos etc. Até o último dia ainda discorríamos sobre o
projeto para uns e outros, mesmo para aqueles que haviam convivido conosco e com a
equipe de pesquisa ao longo de vários meses. Nossa identificação era a “pesquisadora
da Fiocruz que veio estudar os casos de violência”. O status da Fiocruz nos emprestou
uma certa credibilidade, principalmente entre os médicos, e permitiu a aproximação de
diversos profissionais. A atribuição de um ‘papel familiar’, justificando nossa presen-
ça, como situaram Foote-Whyte (1980) e Berreman (1980), já indicava um nível de acei-
tação naquele grupo.

Logo no início, constatamos que o profissional-chave a ser conquistado era o
da enfermagem. Sem a sua cooperação sequer entraríamos na emergência. Ao contrário
dos profissionais médicos, a quem bastava uma única explicação consistente sobre
nossa presença, os profissionais de enfermagem se revelavam ‘tensos’ diante de nossa
permanência no setor, demandando repetidas apresentações.

Aos poucos percebemos que o cuidado cotidiano com a ordem/desordem do
setor era mais intensamente cobrada desses profissionais. Enquanto a presença do médi-
co é mais pontual e se faz de acordo com as necessidades e solicitações, a da enfermeira
e, sobretudo, a dos auxiliares de enfermagem, é uma presença-vigília. Cada sala de
atendimento ‘lhes pertence’.
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Naturalmente, esse não era o único motivo. Ao longo do trabalho, verificamos
que os ‘bastidores’ da emergência são de profundo conhecimento desses profissio-
nais. Eles sabem o que acontece em todos os setores: toda sorte de arranjos das cate-
gorias profissionais, os chamados ‘esquemas’, os romances e as fofocas. Sua reserva
diante de um possível ‘intruso’ era, pois, compreensível. Somente quando desfrutamos da
confiança de algumas enfermeiras(os), passamos a conhecer melhor a ‘região interior’
da emergência (Goffman apud Berreman, 1980).

A ROTINA DE OBSERVAÇÃO

Tomamos a definição de observação participante como um processo no qual a
presença do observador em uma situação social é realizada com o intuito de investiga-
ção científica.

O observador está em relação face a face com os observados e, ao participar da
vida deles no seu cenário natural, colhe dados. Assim, o observador é parte do
contexto sob observação, ao mesmo tempo modificando e sendo modificado por
ele. (Cicourel, 1980:89)

Nossa perspectiva de observação foi a descrita por Gold (apud Cicourel, 1980)
como a do observador-como-participante. Em outras palavras, nossa presença não se
confundia com a do membro da instituição, sendo identificada com a do pesquisador
em condições de inserção descontínua na rotina da emergência.

Desde as primeiras visitas, tornou-se evidente que cada sala da emergência
possuía uma dinâmica diferenciada de atendimento. A ‘sala de politrauma’ certamente
era uma ‘arena’ de combate à morte iminente, um ambiente de estresse intenso e de
tensão. Muito diferente da ‘sala de pequenas emergências’, onde a maioria dos pacien-
tes ‘deveria’ estar sendo atendida em postos ou ambulatórios. Também constituíam
contextos diferentes, com distintos papéis atribuídos aos profissionais.

Essa diversidade de demandas e contextos situacionais orientou nossa organi-
zação em campo. Os primeiros meses em cada hospital foram distribuídos por cada sala
ou setor. Começamos pela fila de espera para o atendimento. Ficamos uma semana entre
a fila e a triagem. Mais uma semana na sala de pequenas emergências. Outra, na de
pediatria, e assim sucessivamente.

Buscávamos observar se havia mudanças significativas de um dia da semana
para outro, entre o plantão diurno e o noturno e entre as equipes. Nos meses subse-
qüentes começamos a freqüentar mais assiduamente os plantões de finais de semana,
pois percebemos que os casos de violência eram mais freqüentes nesse período. Nos
últimos meses, percorríamos a trajetória de atendimento que as vítimas de violência
faziam, desde sua entrada à saída da emergência.

Nessa trajetória colhemos elementos para, posteriormente, descrever o contexto
de cada sala. Percebemos que cada um desses contextos representava uma organização
diferenciada no que dizia respeito às interações dos profissionais entre si e com os
usuários e ao status e poder conferido à atenção médica e de enfermagem.
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A INTERAÇÃO COM OS SUJEITOS DA PESQUISA: COMO ‘SAIR DE FININHO’,

LEVAR RECADOS E ESCOLHER O MOMENTO DAS ENTREVISTAS

A tarefa da pesquisa etnográfica pode ser vista como um sistema que envolve a
interação social entre etnógrafo e seus sujeitos. (Berreman, 1980:141)

A interação do pesquisador com os sujeitos envolvidos, como já descrito em
toda a literatura socioantropológica, é condição básica para a construção dos dados na
pesquisa qualitativa. Essa interação determinará o grau de confiança que os sujeitos
terão para revelar ao pesquisador suas “estruturas internas de relevância” (Becker,
1993). Como afirma Berreman (1980:141), em alusão à dramaturgia social de Goffman, o
“etnógrafo e seus sujeitos são, simultaneamente, atores e público”. Portanto, a maneira
de portar-se na situação de observação e a imagem que se constrói diante dos inúmeros
incidentes, que tanto podem ser rotineiros quanto criados para testar a postura do
pesquisador, são elementos importantes do método etnográfico.

No dia-a-dia de campo, adotamos a rotina de, chegando ao setor, nos apresentar
à enfermeira de plantão, como que ‘pedindo licença’ para entrar em seu domínio. Con-
versávamos sobre amenidades e logo as novidades daquele plantão ou do anterior
eram mencionadas. Era comum chegarmos e sermos saudados com um “hoje tem um
monte de casos para você”. Após esse reconhecimento de “quem é visitante e como tal
deve se portar, pedindo licença”, a enfermeira indicava o paciente com quem “devería-
mos conversar”.

A convivência com os profissionais de diferentes equipes da emergência possibi-
litou criar uma lista daqueles com quem poderíamos obter uma boa entrevista. Como já
nos conheciam e, cremos, reconheciam nosso esforço compenetrado (e estranho) de
‘perder’ tantos finais de semana, não nos negaram seu depoimento. Naturalmente, alguns
profissionais – poucos, felizmente – deram sinais de desconforto diante de uma situação
de entrevista. Somente relendo as anotações foi possível perceber que inúmeras conver-
sas informais com esses sujeitos foram tão ou mais valiosas que muitas entrevistas.

Num dos plantões noturnos de sexta-feira, lá pelas duas horas da madrugada, a

sirene de uma ambulância tocou ao longe. Como de costume, esta era a senha para

um grande alvoroço na sala de politrauma: acadêmicos se ‘enluvavam’, enfermeiras

checavam os equipamentos e os médicos retesavam os músculos. A conversa que

eu travava com o enfermeiro de plantão foi interrompida por esses preparativos.

Fiquei ali, no canto da sala, querendo ser bem menor, ocupar menos espaço.

Entra, com grande alarde, alguém empurrando uma maca com um homem comple-

tamente banhado em sangue. ‘Baleado no crânio’, gritava o sujeito que trazia a

maca. Ganhei coragem e espichei o pescoço para ver melhor, ver alguma coisa

através da muralha composta pelos profissionais que, como se diz, ‘lutavam em

cima do paciente’. O homem tinha a metade da massa encefálica para fora da caixa

craniana. Apesar de todos os esforços e a sua transferência imediata para a sala de

cirurgias, soube depois que falecera.

Aquela cena não passou impune a muitos dos meus sonhos posteriores. (diário

de campo - Hospital 1)
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Diante de situações como esta, aprendemos que em dados momentos o melhor
a fazer é ‘sair de fininho’, respeitando a tensão dos profissionais, a necessidade de
espaço para se movimentarem e... os nossos limites orgânicos e nossa pouca intimida-
de com sangue e morte.

Pudemos descobrir que o atendimento aos casos mais graves, com risco de vida,
provocava uma grande descarga de tensão entre os profissionais. O que era seguido de
uma espécie de ‘espasmo’, ‘calmaria’ ou pequena euforia. Nesses últimos casos, em
especial, os profissionais conversavam mais, puxavam assunto, falavam com eloqüência.

Outro momento excelente para observação era quando os plantões, rotineira-
mente agitados, por inexplicável capricho, apresentavam-se calmos. O fato inquietava
os profissionais. Uns teciam hipóteses sobre o fenômeno, outros avisavam que não era
bom falar, pois senão a sorte ia acabar, outros ainda faziam apostas sobre que tipo de
caso surgiria.

Nessas duas situações, e também em ocasiões agendadas, entrevistávamos os
profissionais. Procuramos realizar as entrevistas em locais que garantissem, minimamen-
te, a privacidade. Assim, a maioria das entrevistas foi realizada nas salas de médicos e
enfermeiros ou no dormitório dos profissionais. Após garantir o anonimato, e com seu
consentimento, gravávamos os depoimentos. As entrevistas foram identificadas pelas
iniciais do hospital (1 e 2), seguidas do número da entrevista e a profissão do interlocutor.
Considerando-se os dois hospitais, entrevistamos 25 profissionais – 16 médicos(as), 5
enfermeiros(as) e 2 auxiliares de enfermagem, 1 assistente social e 1 acadêmico de medici-
na. Com esse acervo, pudemos cumprir a orientação de exaustividade e regularidade dos
relatos para considerar suficiente a amostra escolhida (Minayo, 1992).

Os pacientes geralmente nos eram apresentados pelas enfermeiras. Como de
praxe, havia ensaios e reformulações de apresentação e explicação dos motivos para a
conversa que teríamos. A versão que se mostrou mais eficaz foi: “estamos pesquisando
que tipo de atendimento esta emergência dá aos pacientes que tiveram o mesmo proble-
ma que o(a) senhor(a). Então sua experiência é muito importante para podermos sugerir
melhoras no atendimento”. Pedíamos licença e líamos o boletim, não só para saber o
tipo de lesão e incidente, quanto para mostrar interesse por sua situação.

Apenas abordávamos o paciente quando ele estava lúcido e sem dor e já havia
sido medicado. Ao contrário do que ele imaginava, o atendimento de emergência nem
sempre era rápido. Pacientes podiam passar dias ou até meses num leito de emergência.
Esses eram escolhidos para travar uma conversa ou fornecer uma entrevista. Quando
percebíamos ser possível, solicitávamos o consentimento e gravávamos a entrevista.
As entrevistas foram identificadas pela letra E seguida de seu número. Realizamos um
total de 33 entrevistas. Depois de tantos cuidados para não incomodar o repouso das
pessoas, percebíamos que nossa abordagem era bem-vinda. Representávamos alguém
com quem elas podiam falar sobre seu infortúnio, alguém com quem podiam passar o
tempo (“coisa que não anda num leito de emergência”), desabafar e solicitar diferentes
pedidos endereçados à equipe médica, enfermagem e nutrição. Esses ‘recados’ nós os
levávamos, ensaiando um tom neutro, à enfermeira de plantão. Se, por um lado, devía-
mos isso ao entrevistado, por outro, não cabia assumirmos qualquer tom de reprimenda
diante dos profissionais.
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Nos dias posteriores à entrevista, buscávamos ‘visitar’ aqueles mesmos pacien-
tes. Conversávamos sobre o seu estado de saúde, como dormira na noite anterior,
quando teria alta ou faria a cirurgia. Com esse procedimento, cujo objetivo inicial era
apenas o da cordialidade, pudemos perceber que a absoluta maioria não sabia seu
diagnóstico, os medicamentos que estava tomando, os exames que fizera, nem mesmo
até quando ficaria ali naquele leito de emergência. A freqüência desses depoimentos
nos obrigou a uma releitura da lógica hospitalar, sobre o ‘saber e poder médicos’ e,
finalmente, sobre esse modelo cultural denominado pela antropologia médica ‘modelo
médico profissional’, para tentar entender melhor a expropriação que a instituição médi-
ca faz dos corpos e dos destinos das pessoas.

PRETENSO ‘CONTROLE’ DE IMPRESSÕES

Apoiamo-nos na premissa de que construímos ‘versões’ sobre as questões
e fatos abordados. Uma versão de versões, uma interpretação de interpretações
(Geertz, 1989).

A ‘verdade’ dos fatos não está em lugar nenhum, apenas trabalhamos com as
verdades-de-cada-um e, quem sabe, com algumas versões ‘densas’. Reconhecemos
que o pretenso distanciamento de quem observa, além de discutível, não garante um
lugar privilegiado face a uma suposta substância de verdade. Como nos diz Geertz
(1988), em terra de cego, quem tem um olho não é rei, mas espectador.

Buscamos, então, resgatar todas essas anotações na expectativa de compor
relatos que traduzissem de forma aproximada as versões dos profissionais e as dos
usuários para as questões abordadas durante a pesquisa (Agar, 1980). Contudo, trata-
se de uma tradução e, por definição, uma traição, pois o que percebemos foi o que
‘percebemos com’, ‘através’ do que o informante percebia (Geertz, 1988).

Entretanto, não se tratava de construir mero ‘relato livre’, ficção no sentido
pejorativo. Buscamos, ao longo do trabalho de campo, algumas estratégias de ‘con-
trole de impressões’. A nossa base foi a leitura de Becker (1993) e Cicourel (1980),
além de algumas estratégias que criamos e que são descritas a seguir.

O primeiro mecanismo usado foi o ‘teste’ das versões apresentadas pelos
profissionais. Eu refazia as perguntas iniciais e as respondia com as teses colhidas em
campo. Em seguida, pedia a opinião daquele profissional: “eu acho que alguns médi-
cos fazem distinção quando atendem um baleado, se desconfiam que é um bandido,
por exemplo. O que você acha disso?”.

Registrávamos também, cotidianamente, as conversas informais (depoimentos
espontâneos) e as situações presenciadas. Algumas vezes, pedíamos a um profissional
que desse a opinião sobre um fato ocorrido anteriormente. “Ontem assisti a uma auxiliar
de enfermagem dizer que aquele paciente que teve as mãos esmigalhadas não deve ter
feito boa coisa para merecer isto. A avaliação dela está correta?”
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A PESQUISA DOS DADOS DO ATENDIMENTO: DIMENSIONANDO EM NÚMEROS UMA

REALIDADE VIOLENTA

A parte quantitativa do trabalho se distingue, basicamente, por ser um estudo
descritivo (Hühne 1995), ou seja, uma pesquisa que tem em vista a caracterização de
uma dada realidade, a partir da análise da distribuição e do comportamento das variá-
veis, sem manipulá-las experimentalmente.

A coleta dos dados quantitativos transcorreu durante os meses de maio, no
Hospital 1, e de junho, no Hospital 2, no ano de 1996. Os referidos meses foram
escolhidos por serem considerados típicos na rotina desses hospitais.4  Esse dese-
nho de pesquisa possibilitou apenas uma perspectiva pontual dessa realidade. Con-
tudo, permitiu uma análise das características das vítimas e do atendimento que de-
mandaram, bem como das relações entre vítima e agressor, dados que raramente se
encontram disponíveis.

Cada vítima atendida por causa externa correspondeu a um questionário preen-
chido pela equipe de pesquisa. Os auxiliares de pesquisa, dispostos em plantões duran-
te 24 horas por dia, aplicavam o questionário diretamente ao paciente, ao dar entrada no
atendimento. Quando este não apresentava condições, as respostas eram fornecidas
pelo socorrista e/ou acompanhante. Essa estratégia mostrou-se eficaz. De todos os
casos de causas externas, em apenas 0,5%, no Hospital 1, e 0,3%, no Hospital 2, não foi
possível detectar a causa básica do agravo violento.

Torna-se fundamental indicar que a classificação das causas foi aferida segun-
do essas declarações iniciais, seja do paciente, do socorrista ou acompanhante. Assim,
a nossa fonte de discussão eram essas causas declaradas, pois era absolutamente
impossível checar a veracidade das informações prestadas. No caso da violência do-
méstica, deve ter ocorrido, provavelmente, um grande nível de subnotificação, já que é
sabido que, geralmente, declara-se uma outra causa para encobrir a situação ou até
mesmo proteger o agressor (Hartigan, 1997).

Efetuou-se inicialmente um censo do atendimento emergencial de todas as víti-
mas por causas externas (Deslandes, 1997). No Hospital 1, em maio de 1996, foram
socorridas 2.736 pessoas por acidentes ou violências, entre as quais 238 eram vítimas
de agressões provocadas por outrem ou autoprovocadas. Em junho do mesmo ano, no
Hospital 2, foram atendidas 2.415 vítimas de causas externas e 312 por agressões.

Trabalhamos exclusivamente com os atendimentos feitos às vítimas de vio-
lência, excluindo as vítimas de acidentes. Buscamos, assim, dar um sentido mais
diretivo ao conjunto amplo das denominadas causas externas. Os eventos que
constituem o contexto de investigação foram, portanto, os atendimentos às vítimas
de agressões: tentativas de homicídios, tentativas de suicídios e violências domés-
ticas, entre cônjuges e contra crianças e adolescentes. Tais eventos constituem
fenômenos distintos, com dinâmicas diferenciadas que geram peculiaridades no
contexto das relações e interações institucionais. A designação constante de ‘víti-
mas de violências’ é uma perigosa cilada. Não ignoramos que o processo da violên-
cia implica uma dualidade bastante dinâmica entre ‘vítimas’ e ‘agressores’, já que
muitos dos indivíduos atendidos na emergência eram, inclusive, os próprios
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agressores. Apenas utilizamos o termo pelo fato de todo o conjunto desses indiví-
duos ter necessitado de atendimento médico, estando, portanto, naquele momento,
na condição de ‘vítima’ da violência.

A distribuição dos atendimentos pesquisados pode ser vista na tabela a seguir.

Tabela 1 – Distribuição dos tipos de eventos e média diária por hospital – 1966

Tipo de evento                         Hospital 1 (maio)                    Hospital 2 (junho)

no média diária no média diária

agressões 176 5,8 188 6,2

violência doméstica 45 1,5 90 3,0

‘bala perdida’ 12 0,4 13 0,4

tentativa de suicídio 5 0,2 21 0,7

Durante a pesquisa, cada paciente era acompanhado desde a admissão no setor
de emergência até o término do atendimento, seja por alta médica, transferência para
outros setores do hospital ou para outra instituição, saída à revelia ou óbito. As infor-
mações relativas ao atendimento prestado foram aferidas pela equipe com base na
observação de campo.

Em 1999 buscamos, através do setor de estatísticas médicas de ambos os hospi-
tais, colher os dados relativos aos mesmos meses pesquisados (maio e junho) para os
anos de 1997 e 1998. Nesse caso, nossa fonte foi um dado secundário, cujo registro foi
feito pelos próprios hospitais. Colhemos todos os casos ‘policiais’ de agressões e
suicídios registrados no período e buscamos aplicar questionário igual ao utilizado no
censo de 1996. Como o nível de subnotificação foi alto e muitas das variáveis não
puderam ser respondidas, descartamos trabalhar com tais informações. Obtivemos tam-
bém dados das planilhas que citam o total de agressões registradas para os anos de
1996, 1997, 1998 e para o primeiro semestre de 1999. Os dados obtidos com essa inicia-
tiva apenas ilustram nossa discussão, pois diferiam da metodologia empregada para o
censo de 1996, o que inviabiliza comparações.

Os questionários preenchidos foram tabulados, conferidos e colocados em um
banco de dados em Dbase III Plus. O tratamento das variáveis (listagem de freqüências
e cruzamentos) foi obtido através do Programa Epi-Info 6.0.

No questionário foi incluída também uma questão em aberto, contendo bre-
ve relato dos motivos e circunstâncias das agressões e/ou da tentativa de suicídio.
Esse dado quanti-qualitativo foi mensurado (quando possível e necessário) e ana-
lisado através da técnica de análise de conteúdo, buscando, basicamente, “desco-
brir os ‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação e cuja presença, ou fre-
qüência de aparição, podem significar alguma coisa para o objetivo analítico esco-
lhido” (Bardin, 1979:105).
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A INTERPRETAÇÃO E SEUS LIMITES

Finalmente, torna-se necessário detalhar as ‘tecnologias de análise’ empregadas.
A análise dos dados obtidos com a aplicação de entrevistas foi conduzida pelo referencial
da análise de conteúdo proposta por Bardin e redimensionada por Minayo (1992).

A análise de conteúdo constitui um conjunto de técnicas que possibilita estu-
dar as ‘mensagens’ contidas nos depoimentos e práticas dos sujeitos sociais, permitin-
do a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção dessas mensa-
gens (Bardin, 1979). Essas condições de produção são o conjunto das relações sociais,
culturais e político-econômicas, ou seja, o nível estrutural, assim como o conjunto de
valores culturais, práticas institucionais e grupais, isto é, o nível da ação dos sujeitos
sociais. Em termos gerais, a análise de conteúdo relaciona estruturas semânticas
(significantes) a estruturas sociológicas (significados) (Minayo, 1992). Dessa forma,
‘texto’ e ‘contexto’ são articulados na interpretação.

Assim, foram realizadas todas as etapas cruciais preconizadas pela técnica da
análise de conteúdo (Triviños, 1990): 1) pré-análise – organização e ‘leitura flutuante’
do material; 2) descrição analítica – o corpus do material é pré-interpretado à luz dos
referenciais teóricos, categorias (conceituais e empíricas) e hipóteses adotadas; 3) in-
terpretação inferencial – aprofunda-se a análise dos conteúdos ‘manifestos’ e ‘laten-
tes’, correlacionando-os às condições materiais, empíricas, culturais e estruturais que
contextualizam tais realidades.

Na análise das entrevistas, o processo interpretativo baseou-se principalmente
na categoria das representações sociais (RS). Nas ciências sociais são correntemente
definidas como “categorias de pensamento que expressam a realidade, explicam-na,
justificando-a ou questionando-a” (Minayo, 1994b). As definições da categoria de RS,
correntes em grande parte dos estudos na área de saúde, reportam-se de forma mais ou
menos consciente a duas vertentes.

A primeira, cuja inspiração durkheimiana nunca foi completamente abandonada,
define RS como “pensamento social”, ou seja, interpretação coletiva que tem uma
função orientadora das condutas individuais, que, por sua vez, remetem a uma ordem
social sempre presente. A segunda, de inspiração moscoviciana, sem negar teorica-
mente a existência primeira da sociedade, em que o homem é visto como ser social,
formado por certo universo cultural, vai enfatizar o pólo do sujeito ativo, na sua capa-
cidade cognitiva e mental de dar significado ao mundo (Herzlich, 1991; Farr, 1994).
Tomamos como referência as leituras que buscam uma síntese entre duas perspectivas.
As RS implicam uma construção do real forjada pelos sujeitos em sua vida cotidiana e
nos seus processos de interação. Ao mesmo tempo, no entanto, esse real ultrapassa
cada sujeito, pois a produção social de significação se dá a partir da inserção desses
mesmos sujeitos numa cultura, numa ordem de linguagem, numa ordem de poder e
dominação. Como sintetiza Herlizch (1991:32), “as representações estão enraizadas na
realidade sócio-histórica, ao mesmo tempo que contribuem para construí-la”. Tal visão
é reiterada por Verger (1997:18):
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As representações sociais são fundamentalmente uma forma de conhecimento
constituída de saberes, crenças, idéias mais ou menos estruturadas que infor-
mam os comportamentos, organizam os discursos e, inversamente, são remode-
ladas por essas mesmas práticas.

Devido ao caráter semi-estruturado das entrevistas, apenas em uma das ques-
tões foi possível trabalhar o escopo do que podemos identificar como de análise de
narrativas (Good, 1996).

Entendemos que as opiniões, representações dos profissionais e das pessoas
atendidas são construídas nas diversas vivências, relações e interações sociais (entre
seus pares, familiares, vizinhos, agredidos e agressores, agentes da mídia e tantos
outros), facilitadas pela situação social, condição de gênero e faixa etária a que esses
indivíduos estão vinculados, tendo, portanto, um caráter que é ao mesmo tempo obje-
tivo e intersubjetivo. As representações desses atores sobre tais experiências compre-
endem tanto o sentido que atribuem e que é expresso no conteúdo racional de seus
discursos, como aquele que habita nas entrelinhas, nas expressões ‘fechadas’ aos
bastidores do grupo e nas suas vivências corporais. Analisamos, sobretudo, o campo
das representações acessível nos enunciados discursivos. Assim, incorporar a experi-
ência como dimensão vivida da cultura e como construção que se dá na relação com
outros sujeitos se torna um horizonte para a análise (Alves & Rabelo, 1998). Analisar
tais representações é operar uma dupla hermenêutica, ou seja, reinterpretar as interpre-
tações desses sujeitos sobre suas experiências vividas, percebidas e imaginadas.

Como nos alerta Sperber (1992), o objeto da interpretação etnográfica é sempre
uma representação conceitual. Em outros termos, a etnografia não se destina à interpre-
tação de fatos sociais, mas à interpretação das interpretações dos atores sobre os fatos,
práticas e concepções. Na fala do autor: “o erro consiste em tomar o objeto da represen-
tação interpretada pelo objeto da interpretação” (Sperber, 1992:38). Tal exercício, por
mais ‘sensível’ e apurado, nunca dará conta de tudo que é expresso (e oculto) nas falas
e nas práticas. Como já discutimos, muitos seriam os motivos para tal limitação: a
processualidade presente na relação vivência-representação de qualquer indivíduo ou
grupo; a impossibilidade de a ciência captar a totalidade do real, operando por recortes
e ‘leituras’ da realidade segundo determinado aporte teórico; a desigual relação de
‘poder interpretativo’ existente entre pesquisador e sujeitos pesquisados (Bourdieu,
Chamboredon & Passeron, 1986; Becker, 1993).

A busca de compreensão dos significados que habitam as ações, falas, códigos,
regras criadas e reproduzidas pelos atores com quem trabalhamos nos traz uma dimensão
hermenêutica que, mais que uma ferramenta de método, possibilita uma discussão crítica
sobre o que está em jogo quando nos atiramos a um processo interpretativo (Soares,
1994). Tomamos a ampla tradição hermenêutica como uma baliza epistemológica, ou seja,
como um referencial do conhecimento que produzimos, de seus limites e da relação entre
sujeito e objeto de conhecimento – relação em que, especialmente na perspectiva com-
preensiva ou interpretativa, reside a própria possibilidade de conhecer.

Tomamos de empréstimo a orientação de Geertz (1989:19) quando diz que “a
análise é, portanto, escolher entre as estruturas de significação (...) e determinar sua
base social e sua importância”. Em outros termos, é realizar uma leitura, uma interpreta-
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ção dos quadros de interpretação dos sujeitos em observação, contextualizando tais
quadros à luz da situação social (relações institucionais e estruturais sociais) em que se
insere ou é influenciado. Como conclui Geertz (1989:20):

fazer uma etnografia é como tentar ler (no sentido de ‘construir uma leitura de’)
um manuscrito estranho, desbotado, cheio de eclipses, emendas suspeitas e
comentários tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do som, mas
com exemplos transitórios de comportamento modelado.

 Assim como Geertz, não pensamos ser possível, como acreditam os defensores
de uma hermenêutica romântica, conhecer verdadeiramente ou até mesmo melhor que os
sujeitos suas próprias interpretações, como na fórmula de Scleiermacher em que “im-
porta compreender um autor, melhor do que ele próprio teria se compreendido” (Gadamer,
1997:300). Buscamos manter o horizonte de uma ‘tradução’ inteligível e verossímil das
interpretações desses sujeitos.

Como Ricoeur (1990) discute, sequer podemos contar com a premissa diltheyana
de compreender o discurso do outro transpondo-se à sua vida psíquica, num proces-
so de “colocar-se no lugar desse outro”. Mesmo admitindo, como Dilthey, que o
“homem não é estranho ao homem” – condição que de fato nos habilita à interpreta-
ção – não podemos ingenuamente crer que essa condição universal é suficiente, pois
o outro também é um território desconhecido, seja por possuir distintivos que social-
mente nos separam (de status, de classe, de formação cultural e profissional, de
capital simbólico), seja pela impossibilidade do próprio projeto dessa suposta trans-
ferência psíquica. Nossa condição de “pertença”, de que tanto nos fala Gadamer
(1997), da partilha de linguagem, de significados comuns de uma cultura, nos dá um
campo prévio de antecipações, de hipóteses e pressupostos, isto é, uma “pré-com-
preensão”, no dizer de Heidegger. Esse acervo, preterido pelo positivismo como sen-
do de preconceitos, constitui uma ponte para a interpretação. Contudo, se não reali-
zarmos um movimento crítico a essa pré-compreensão, tornamo-nos reféns de seus
limites históricos e ideológicos (Ricoeur, 1990:40-41):

É a proximidade do longínquo ou, para dizer a mesma coisa em outros termos,
é a eficácia da distância. Portanto, há um paradoxo de alteridade, uma tensão
entre o longínquo e o próprio essencial à tomada de consciência histórica.

A perspectiva gadameriana de ‘fusão de horizontes’, ainda que implique as
idéias fundamentais de diálogo entre perspectivas do intérprete e do interpretado, da
existência de múltiplos horizontes, da tensão entre o familiar e o estranho, não explica
inteiramente as relações de poder existentes na produção da compreensão. Construí-
mos uma interpretação, repleta de lacunas, é certo, mas cujo encadeamento foi tecido
pelo pesquisador. Ao lançar mão de determinadas categorias teóricas, ao priorizar cer-
tos aspectos em detrimento de outros, ao conduzir a interpretação a partir de certo
contexto sociológico, construímos a realidade sob um prisma.

Nosso esforço foi o de resgatar a realidade das emergências como uma totalida-
de viva, extremamente complexa e potencializadora de inúmeras leituras. Assim, empre-
gamos para cada aspecto trabalhado (como se verá nos próximos capítulos) o que
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chamamos de aportes teóricos regionais, mais focalizados às questões que abordamos,
permitindo maior operacionalidade interpretativa ao trabalho.

Muito modestamente, empreendemos uma proposta de objetivação da interpre-
tação que não residiu somente no método de análise, incluiu também um esforço de
vigilância epistemológica, de buscar clarificar os artifícios teóricos empregados, de crítica
e de autocrítica, de debate com outros autores, de exposição pública de nossos argu-
mentos em seminários voltados para profissionais de saúde da rede municipal e de
apresentação dos artigos por nós produzidos ao longo da pesquisa às direções dos
dois hospitais envolvidos. Naturalmente, ainda que haja um “projeto de fidelidade”
(para usar a expressão de Peirano, 1995), em relação à ótica e à realidade dos sujeitos e
dos serviços, essa ‘co-autoria’ entre pesquisador e sujeitos da pesquisa se dá em nível
teórico e não concreto (mas como concreto pensado, na clássica expressão marxista).
Esse debate é antigo na antropologia e demarca a defesa de Malinowski da fidelidade
ao “ponto de vista do nativo”, que Geertz (1988) resgata ao dizer que o diálogo não se
dá entre antropólogo e nativos, mas se realiza ‘no’ antropólogo.

NOTAS

1 Schutz (1979:269) alerta que a compreensão (Verstehen), antes de ser um método
das ciências sociais, é uma forma de experiência vivida cotidianamente, “uma forma
particular de experiência através da qual o pensamento do senso comum toma co-
nhecimento do mundo social e cultural. Não tem nada a ver com introspecção, é
resultado de processos de aprendizagem ou aculturação”.

2 Tomamos de empréstimo a definição de Giddens (1989:20): “regras e recursos, ou
conjuntos de relações de transformação, organizados como propriedades de siste-
mas sociais”. Segundo essa abordagem, a estrutura é vista como uma “ordem virtu-
al de modos de estruturação”, isto, é um conjunto de “regras e recursos” que possui
uma dimensão paradigmática para os comportamentos e práticas dos atores. “As-
sim, a estrutura refere-se, em análise social, às propriedades de estruturação que
permitem a ‘delimitação’ de tempo-espaço em sistemas sociais, às propriedades
que possibilitam a existência de práticas sociais discernivelmente semelhantes por
dimensões variáveis de tempo e de espaço” (p.13). Desta forma, ao dizer que os
sistemas sociais (como um conjunto de práticas sociais reproduzidas no tempo e
espaço) não possuem uma estrutura, vista como algo imutável e fora da história,
mas “propriedades estruturais” é afirmar que, ao mesmo tempo que existe uma
solidez, uma institucionalização dessas regras, há também uma mediação possível
da ação transformadora dos sujeitos.

3 Foi valioso o apoio de bolsistas de iniciação científica das áreas de ciências sociais,
medicina e enfermagem que colaboraram no levantamento de dados quantitativos
do atendimento e com notas de campo. A pesquisa também contou com a preciosa
colaboração de uma mestranda que nos acompanhou no trabalho de campo do
Hospital 1 e que posteriormente defendeu sua dissertação na temática. Participaram
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de todo o processo de discussão os colegas do Centro Latino-Americano de Estu-
dos sobre Violência e Saúde (Claves).

4 A média diária anual, em 1995, no Hospital 1, foi de 675 casos, com desvio padrão de
26,80. Portanto, os meses que mais se aproximam desse comportamento de atendi-
mentos por média diária seriam novembro (675), junho (671), abril (666), maio (689) e
agosto (661). A média diária do período de julho de 1994 a junho de 1995, no Hospi-
tal 2, foi de 515 casos, com desvio padrão de 35,56. Os meses mais próximos desta
média seriam abril (513), setembro (517), fevereiro (520), maio (521), agosto (521) e
outubro (501) e junho (492).




