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Doenças

e Carências

entre os Setores

Compreender
qualquer
doença

Populares

a problemática

grupo social implica

a maneira

(*)

da saúde/doença

sempre em identificar

em si mesma, mas também

Urbanos

em

não só

corno é vista e

a

V1Vl

da pelo doente.

Com efeito,
ples portador

da própria

sitiva ou negativamente

êste não é um objeto

doença,

mas ao contrário~

- sobre ela;

saber alguma coisa sobre sua doença,
opinião

sobre a maneira

E. 1968, p. 54)

sentações

se torna, portanto,

Por outro
unívocas,

qualitativas

curar-sei!.

de suas próprias

teoricamente

repre

imprescindível.

a partir da posição

não

sao

que os

ato

da hipótese

que "havendo

de vida, histórica

afetam a concepçao

diferenças
e socialmente

da necessidade

mais prim~

a saúde ou a v Lda "; (Cardoso, M. C., 1979, p . 51).

Isto faz com que seja indispensável
discurso

específico

as próprias

a cada grupo social~

condições

para entender

(*)

uma

social estratificada.

entre condições

essas diferenças

para

p~

doente,

sarar e ter

lado, estas representações

numa estrutura

Partimos

ria:

A análise

mas se diferenciam

res ocupam;

desejar

sim

atua -

;'pode saber-se

corno deve proceder

(Goffman,

inerte,

analisar

levando em conta

de vida, que estabelecem

os

o
su

parâmetros

esta especificidade.

°

presente artigo se baseia no trabalho sobre
11 Representa
ções de saúde/doença nos setores populares urbanos",
que
faz parte de uma pesquisa mais ampla sobre Hcondições
de
vida nos setores de baixa renda na Região Metropolitana de
Recife\!; realizada por uma equipe de técnicos do
Departa
mento de Estudos e Indicadores Sociais do IBGE.
Os dados:
coletados em março de 1979 em três áreas desta Região
Me
tropolitana, foram obtidos através de observação
direta e
entrevistas semi - estruturadas, com vinte famílias
cuja
renda mensal familiar não ultrapassava três
salários-míni
mos.
mente

Aos colegas do DEISO, que colaboraram creativa
em todas as etapas do trabalho, meu agradecimento.

o trabalho atual se centra no discurso dos
tores populares
estudo

urbanos,

exploratório~

problemática
às próprias

e pretende

descobrir,

através

quais são suas representações

da saúde/doença
condições

e como se percebe

de vida.

Ao interêsse

por

descobrir

os setores

que, pela própria

se pensamos

ao risco de contrair

estes setores

a realidade

apenas

como um mero exercício
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A Valorização

o
ca saúde/doença
polos:

brasileira,

extremos,

acadêmico

encontram

Mas,

seu conhecimento

sobretudo,
majoritaria

se impõe

mas como um

nao

primeiro

Diferencial

dos informantes

parece basear-se

sobre a

na distinção

se esta distinção

problemáti

entre

estes dois

é clara com respeito

o mesmo não se dá nos casos intermediários,

a del' itação de fronteiras
de que a avaliação

estes

esta realidade.

discurso

enTretanto,

se

como os que expressam,

mente,

passo para transformar

situação,

doenças.

a

sua vinculação

se soma o fato de serem justamente

mais expostos

um

sobre

sua especificidade3
sociais,

de

se

se torna difícil.

em

aos
que

Isto não

impe

que se faz dos dois polos seja nitidamente

distint<=..
A saúde é considerada
portante,

a.rgo q' e está em Drimeiro

o
nha co

depoi~ento

as q aTro filhas,

um valor extremamente
lugar,

de uma lavadeira,

sintetiza

~m

que vive

bem esta valorização

sozi
da

saúde:

"O que eu queria 5 o que Jesus me desse, sabe o
que era? .. Eu queria que Jesus me desse
era
isso: minha ~aude e o pão de cada dia das mi
nha filhall•Cl)

No polo oposto,
mento negativo:
lorização
i

~,

doença

;!toda doença

é ruim".

de sinais contrários,

e da saúde3

a doença

é percebida como
Entretanto,

com respeito

pode ser considerada

se esta va

ao fenômeno

universal,

ele

ela

da
adqui

t

(1) Ibanez
-

.
.
Bras~~
- Novion,
a partlr
de pesqulsa
rea Lilza da em
lia, num bairro popular, chega à mesma conclusão: liAsaúde
surge sempre em oposição à enfermidade •.. como
componente
básico na representação de uma vida sat:isfatória '".(IbaÍlez Novión M. A., 1974 - p. 1954).

3

re contôrnos

específicos

no caso dos setores populares:não

trata apenas do estado positivo
saúde, ou, no pala oposto,
tes à própria

doença,

se

...

de "bem+e s t ar " 5 associado

das consequências

negativas

tais como a realidade

a

ineren

do sofrimento,

os

t

incômodos

do tratamento,

dimensão,

existe uma outra, que se refere

ciais da doença
racterísticas
paI be

a reclusão,

recursos

específicas.

possui

necessários

~ a própria

é

mo ele ento imprescindível.

O corpo

de tra alho, e é valorizado

sobretudo

gridade q anto à capacidade

tuação e

do dia-a-dia,

mentação.

ou anular

de produzir.

renda, maior a proporçao

sua

Porta~

vital ida
inte

E corno é o trabalho

de reserva

numa

de doença

drástica.

em primeiro

do orçamento

e prioritariamente
bém a compressão
r1SCO concreto
cia.

A mulher

sim relata

5

forçcsamente

lugar, na área da
gasto

ocasiona,

no regime alimentar,
de outros

~tens.

.

ali

a experiência

da
-

em al~taçao.

incidem

Isto é percebido
extremos

(2)

que
direta

além de implicar

que pode chegar a limites
de um camponês,

Sl

ou de pr~

Portanto,para os setorespopulares,as restriçõesno orçamento
uma situação

co

sabe-se que, quanto menor o nível
-

os

instrumento

a subsistência,

é sentida de maneira

Com efeito,

para obter

tanto à sua própria

que garante

Reflete-se,

de

a saúde é vista

que nao existem possibilidades

visão, a ameaça

.~a

capacidade

o primeiro

so

princi

pelo que produz.

to, qua q er fator que possa diminuir
de, é visto como urna dupla ameaça,

assume

em que o

integralmente

à sua subsistência,

a esta

às consequências

Em uma sociedade

que deve ser utilizada

cotidi~_o,

Mas vincula

e que, para os setores populares,

que o trabalhador

trabalho,

etc.

como
de

que sofre de tuberculose,

tam
um
caren
as

da doença do marido:

homem
l!Tem dias, isso até é meio feio, esse
passa fome.
Não encontro~ um filho de Deus ,um
menos
homem que dissesse assim: eu vou pelo
que
lhe beneficiar enquanto vocês melhoram,
ele fique bom!!.

Naturalmente,
lação ao equilíbrio

as consequências

do grupo doméstico

todos os casos: a ocorrência

da doença

não são as mesmas

da enfermidade,

em re
em

segundo afete um

(2)Ver,a respeito da importânciada laimentaçãono orçamento popular,
os capítulos sobre "Or-ç ame rrt
o Fam.i.L'i
ar-:! , e "Al i.ment aç ào lida
série de pesquisas sobre "Condições de Vida nos setores de
Baixa RendaV!~ realizadas nas Regiões Metropolitanas do Rio
de Janeiro (77) Porto Alegre (79) e Recife (81), pelo
De
partamento de Estudos e Indicadores Sociais - SUEGE/FIBGE~

4

ou outro membro

da família;

tem resultados

versos,

de acordo

poslçao

que ocupa na família.

membro

com sua participação

responsável

do rendimento

famili2r~

no rendimento

Assim,

pela totalidade

completamente

das tarefas

as consequências

j

da casa-papel

crianças

é certamente

pequenas

tos de

evidentemente,

exercido,

é

entender,

a pessoa

na grande

sobretudo

que marcam

e

portanto,

o cotidiano

'c.CJ isso,

2 -

e_ Doerrt e ',i e o "Es t ar- Doente

sempre avaliada

---------------------------------------O discurso

ta par.:!.:=.:!
cistinção
ser do€:.-::e enquanto

tl

malO

se

há

que a doença repre

da família

eleme~

trabalhado

negativamente.

VI

dos informantes

sobre a doença apo~

interessante

entre o

estar doente\! e o

o primeiro

significa

!1

um corte

temporá

rio no es~~~o de saúde, que pode voltar a ser recuperado,
segundo se
va.

CJnfigura como um~ situação

Es ~ ~~stinção

tégia fa~iliar

acomete

também

seja~ percebidas

Assim,

no caso do "est ar: doenteil,

mento do equilíbrio

doméstico

tivos às necessidades

criadas

(3)

para a estr~

da

doença que

da família,

imprevistos,

diretamente

médica

o romp~
mecanlS

não só

pela doença

-

rela
t~is

- mas também por necessida

a ela, que significam

de bens e/ou serviços

definiti

faz com que se aClonem

Surgem gastos

e assistência

e

o

como diferenciais.

algum dos membros

mos extraordinários.

des vinculadas

permanente

faz coo que as consequências

temporariamente

como remédios

en

do equ~

- e um dos principais

ra: por

O

são

economica

- a desorganização

mais grave,

risco - sempre presente
"cr-í se '

um

e não há quem possa substituí-Ia.

Pode-se
senta ~

de

a

ou por parte significativa

ria dos casos, pela mãe de família
líbrio doméstico

e com

em se tratando

muito mais drásticas do que se o membro afetado
.
.
(3 )
mente lnatlVO.
Por outro lado, quando atinge
carregada

di

conseguir

outros

que não se incluem nos gastos

tipos
normais.

..i.na Popu1ar"
Tam b-em MA'
. . Loyola, em sua pe squ i.s a sobre Hed i.c
aponta esta avaliação diferencial da doença;
frequenteme~
te associada aos papeis sexuais, tradicionalmente
aceitos:
liTendo em vista que o homem é, no geral, responsável
pela
maior parte de ingressos na família e que a doença ou
a
perda da saúde implica em seu afastamento do trabalho
im
plicando em estrategias substitutivas, a preocupação pelas
condições de trabalho da família C... ) é uma constante".
CLoyola, M.A., 1979, pg, 121).

Assim,

por exemplo~

ço de taxis.

o transporte

a mais,

trição do consumo
das despesas

com alimentação

de; seja através

o apoio familiar

classe

de uma dupla significação:
dos necessários,

a

expedientes,

res

compressão

para esta

a

e

eventualida

que possam ajudar

é

Assim,

a

nestes momentos que

como imprescindível.

social,

da

- uma vez que é impensável

conjuntural.

aparece

seja através

basicamente,

tipo de reservas

de outros

o problema

atividades

são cobertos

- o que significa,

de qualquer

em qualquer

do servi

em caso de doença.

Estes gastos

resolver

através

que nunca se integra ao ritmo quotidiano,passa

ser uma exigência

xistência

particular,

Se isto se

nos setores populares

se

dá

reveste

não só a de dar ao doente os cuida

como também a de suprlr,

de alguma

forma, as

que este deixa de realizar.

A situação
como um acréscimo

de enfermidade

de trabalho

nal para os outros membros

é percebida,

e de desgaste

da família.

físico

então,

e

Uma operária

emocio
assim se

expressa:
lõEu falei prá dar um tratamento nela prá mode
eu descansá~ porque eu trabalhava que não aguen
tavall•
-

É também

-

na circunstância

apelo as redes de solidariedade
tesco e/ou vizinhança;
de o auxílio material
os cuidados
escassez

de fora do próprio

possibilidade
criadas
milhante

Aqui
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e

entretanto,

é recorrer

pela

que

própria

a pessoas

grupo social, passando

os informantes

de pedir esmolas,

pela doença,

até o apoio

limitados

para um nível que, malS que solidariedade,
do como caridade.

des

disponíveis.

A outra alternativa
instituições

paren

a proporcionar

Não há que esquecer,
seriamente

que se faz

por laços de

em bens ou em dinheiro,

se encontram

dos recursos

formadas

estas podem chegar

pessoais.

tais auxílios

da doença

poderia

admitem

para suprir as

até

e/ou
então

ser defini
mesmo

necessidades

ainda que isto possa ter uma dimensão

(que se revela

na negaçao

a

hu

verbal):

"Eu peço, né? Eu só tenho vergonha de pegar no
que é dos outro, mas pedir eu não tenho
vergo
nha prá ninguém ... É por causa das minha filhã
e eu" não deixo uma filha minha nem morrê de fo
me nems ela tando com um caso de doença,
ela
se acabar assim prá eu não pedir.
Eu peço
a
qualquer pessoaf!.

6

Se o "estar doenteli
acionar mecanismos
já o ser doente
situação

que so funcionam

significa

.

d

ti

aln a .

(4)

"rnui,tas

e sofrimentos:
..

-

na vida

coisas:! se refere
do hábitos

e perceblda

a
de

um acréscimo

defi

.-

como

lnapelavel:

eu não ia poder mais t~

Este

"mu tas

não só a todo um estilo de vida -

incluin

e comportamentos

se especifica

que afeta

ôlfica a vida mais difícil

-.

Esta llmltaçao

co a s as

representando

em

especÍfico,

e que exige um reajustamento

familiar,

nitivo de privações

implica

neste período

um estado permanente,

da vida em geral,

toda a estratégia

temporariamente

sobretudo

uma vez que aqui o

ser

li

9

í

que devem ser modificados

com respeito
doente"

às condições

-

mas

detrabalho,

implica toda uma série de di

ficuldades:

2.1 -

na obtenção

o
lizado o

do trabalho

processo

de obter trabalho

e. ~asos graves,

nem ao menos

pode ser

obstacu

chegar a

inic~se,

quando

se pretende

devido à SiL ~ção de enfernidade.
~s~a ~~=~culdade
um emprego

~e6J:ar,

para obtê-Ia

carteira

a vez çue justamente

é a comproYBção

bom estado de saúde.
do exame médico

para a admi~

está sacralizada

na Consolidação

das Leis

Frequentemente
de saúde.

tras situações~

se exige também a apresentação

Esta exigência,

que seria normal

pode gerar sérias contradições

têm algum problema

permanente

ta - ou impede - a obtenção
te, o acesso

d

uma das condições

A obrigatoriedade
sao ao emprego
Trabalho.

se acentua

à assistência

para os

de saúde, já que isto

de trabalho,
médica

através

e,
da

em

do
da
ou
que

dificul

consequenteme~
providência

So

cial .
e.

2.2 -

na manutenção

dentro

da estrutura

produtiva

..
o
(4)

.

..

"ser doentelt,
.,....

considerado

como um estado pe~
.-

Ao falar do "ser doente', lnclulmos nesta sltuaçao tanto o
doente crônico; quanto o inválido ou o que possui algum de
feito físico, uma vez que nossos dados não permitem
ummáío
or aprofundamento das respectivas características.
Aindaque, em termos de estratégia familiar, as consequências pa
reçam ser semelhantes, estamos conscientes da necessidade
de especificar estas diferenciações.

7

manente,

em que a recuperação

to gradações:
situação

há casos em que

e conseguir

ria; outros
bilidade

casos

é impossível~

é

trabalhar,

possível

de permanecer

entretan

adaptar-se

a

ainda que de maneira

porém, representam

j

admite

diretamente

esta

-

prec~
impossi:,

a

na força de trabalho .

.
o
te de trabalho

depoimento
e quebrou

cidade de realizar

de um rapaz que sofreu um

a bacia exemplifica

até as tarefas

aciden

bem esta lncap~

mais simples:

nNão posso me abaixar,
Não posso pegar um p~
so. Peso nenhum eu não pdsso pegar. Porque eu
fui. ,. droga de um bojão de gás.
Bojão de gás
n30 é nada, né. Mas se disser assim: IVfaz uma
forcinha prá você buscar lá na r-ua!", eu
não
posso fazer êsse serviço.
Quer dizer que,
pa
ra todo efeito, uma pessoa assim eu acho
qu~
sej a inválido., né'\.

É evidente

presenta

uma dimensão

conviver

inexoravelmente,

nificar

sofrimento

2.3 -

casos, a invalidez

re

da vida, com a qual há

que

mas que nem por isso deixa de

Sl~

permanente

e limitação.

na realização

o

que, nestes

do pr6prio

ser doente'! implica numa série de

ções, que dificulta~

a re3liz~ção

nuição da resistência
nal; se o trabalho

orgânica,

mais imediatas

gerando

"riat ur-al '! , pelo pr6prio

exigidas,

- e que será tanto maior dependendo

condições

de trabalhe

é percebida

-se ao cansaço

forças

das

do tipo e

que vem

das
sobre

como uma

do "ser doente\! é a

ou total para realizar

faz com seja exigido um esforço
dispendido

adicio

somar-

1Ynormal", e que pode chegar à exaustão .
Outra consequência

cidade parcial

dimi

que leva a um es

consumo

carga, que gera um estado geral de franqueza

•

é a

um desgaste

é visto como um processo

- a doença

limita

do trabalho.

Una das consequências

tado de cansaço

trabalho

por um trabalhador

certas tarefas,

incap~
o

que

e/ou um tempo maior que

o

são para chegar ao mesmo resul

tado.
Tudo isto duplica
a capacidade

de produzir.

o peso do trabalho

e diminui
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Condições

de Vida e Doença

que a gente vai vivendo agora,
nao
há no mundo quem possa resistir de jeito
ne
nhum.
Os homens de hoje, as mulheres de hoje
não pode chegar a 50 anos porque as condições
de vida não dá prá eles romper o tempo f! •
"Da forma

Não há dúvida que existe uma íntima
ção entre condições

de vida e situação

de saúde; de fato

como uma s Irrt ese+es pe Lho das reais

saúde funciona

de uma população".
ca r , portanto,
mas adquire,

interliga

(IBGE/DEISO

se há uma percepção desta relação,

no discurso
Assim,

quando

se trata da doença

existir uma percepçao,

pre precisa,

do condicionamento

tiza e_ relação

verifi

e que

for

dos informantes.

dita, parece

ção sócio-econômica

condições

É importante

- 1977)

propriamente

às vezes vaga e nem
da saúde à

dos níveis

em que se Vlve~ esta percepção

a aspectos

específicos:

dade de raan t er- um nível de alimentação
te - so Sr-e tudo no caso das crianças

sem
situa

se concre

assim, a impossibil~
adequado

e

suficien

_. é vista como um

fator

que pode _e ar à doença ou até mesmo ao risco de morte;
infor ~Les
básico;

notam também a influência

por exemplo,

pelo ce.no "

a água poluída

2

ue

- "Lama podre que

arece ficar claro aqui é que

ã

a viver os trabalhadores

Co.. o c nsidera

Loyola:

condições

situação
que a uma

"Embora as clas ses a Ltas

ou

"sujas

mais elementares

ne, tal imagem,
responde

dos cuidados

a par seu conteúdo

e função

li

naturalmente
de higi~

ideológica,

cor

a essas camadasdo

que as car-act er-Lz.a
". (I.oyola,

- 1979 - pg. 127)
Também

lho desfavoráveis
alguns

como

menos a um estilo de vida próprio

que ao estado geral de probreza

M.A.R.

po~
sua

baixas

e desprovidas

real

de

os lédicos tendam a ver as classes
ô\

cr a.an

'IAs

sível i.c o c' ência ou à falta de "'hábitos saudáveis
parte.

sai

a dar febre amarela".

Lrrsu f i.c i.e rt e s de ~lig=-e__
e se devem mais muito
em q e sao o~rigados

os

da falta de saneamento

ê vista como causadora de doenças.

e e..
co água arriscando

ças tão

lia

depoimentos.

ocorrência

a percepção

podem causar

de que condições

doenças

Esta percepção

de enfermidades

tos tipos de trabalho;

traba

clara

em

é bem caracterizada,

a

específicas

é bastante

de

atribuindo-se

assim, uma lavadeira

explicita

a

cer
esta
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relação:
'fAminha saúde que eu vou contar à senhor
é
que eu, por causa desse serviço que eu
traba
lho~ eu peguei uma hérnia muito grande.
E es
s~ hérnia quase que se estrangula e eu morro.
Ja tava, que nem ovo de galinha.
Vai fazer um
ano para o mês, no dia 20 de abril que eu
me
operei.
Então ela já tá de novo grande ... por
que eu comecei a lavar roupa antes de 15 dias~
Ela voltou nov amerrt e ti •

Já para um ex-pescador,

as condições

são

ou

tras:

"Ví.vi a pescando...
Ad epo i.s, quando deixei
o
serviço do rio ~ quando eu adoeci ass im e fiquei
muito mal~ aI eu tomei medo das águas, né?
O
doutor seu médico que tratou de mim disse: ilvo
cê deve deixar do serviço de á~ua, que êsseser
viço não dá prá você.
AI passei a
trabalhar
no mercado n •

Com respeito
mais razão é percebida
trabalho,

a relação

que se integram

ções de vida.

é captada

que as condições

e me acertou

sua máquina,

Assim,

de experiências

Já o operário

a possibilidade

condi
Loyola,

trabalho

da perda de

aaúde "

diferenças,

por exemploj

o

de aco~
tecelão,

indica o risco de que voe a
concretas:

bem aqui no olho ...

da constela".

por

de

de

se estabelecem

do com sua especificidade.

deira, a partir

com as condições

1979, p. 121).

Aqui também

ao descrever

com

mais global das

como causas predominantes

(Loyola, M.A.R.,

que corre:

também

comprova

de trabalho,

direta

no contexto

Esta percepção

que em sua pesquisQj
"são vistas

aos acidentes

de explosões,

de pólvora

consciente

Hnum lugar daqueles,

"urna vez ela voou

outra me acertou

da Fábrica
rapaz,

laç~

em

baixo

enfrenta

do risco especIfico

com um descuido

morre

tantas pessoasil•
A relação
ça é percebida
cionando

não só de maneira

direta

esta - mas também de maneira

quando aquelas
enfermidade,

s~o vistas

na medida

litam seu tratamento.
e/ou má qualidade
sibilidade

entre as condições

como podendo

cursos necess.~rios iI •

- as primeiras
indireta,
agravar

em que dificultam

ou

doen
condi
seja,

a situação

ou mesmo

Não se trata apenas da

dos serviços

de obtê-los,

de vida e a

de

impossibi

insifuciência

de saúde, mas também da impo~

por não se dispor

de tempo e/ou

re

'Não s2i, às veiz também é tempo que falta, sa
be? Porque a gente chega assim de 6 hora, não
é atendido de 6~ por que pelo menos assim,
se
eu fosse atendida do 6 ou 7 pelo menos,
ainda
dava, nê.
Quer dizer, eu indo mais de 6 ou 7~
ele não chega, quer dizer ... já fico lá
preo
cupada que tem meu serviço lá para fazer,
sI
não dá, aí naquilo eu fico imaginando o tempo
todinho, nem dá prá eu ir pro médico que eu fi
co sofrendo; ti ~ntendendo ... fico
sofrendo
dentro de casa.
Não resolvo nunca. Fico sofren
do o tempo todinho.
Quando eu ganho e consigo
ir no médico prá ele me dar um remédio, eu já
tô muito abalada demais.
Porque tem vez
que
... um tempo desse mesmo, eu tava tão
fraca,
que eu fui tomar um remédio, quase que eu cor
ro doida, me deu um negócio tão grande no cora
ção, que quase que eu morro.
Acho que eu
fI
quei muito fraca demais~ porque não tenho
tem
po de pegar reP.1édioprá mim:';
I1Quando eu faço força aqui, me doi ( ... ). O mé
dico deu uns exame prá eu fazê, mas eu não fiz
ainda; faz tempo que ele me pediu, faz
quase
um ano (... ). Nunca mais me receitei,
nunca
mais) me sinto fraca em tudo, mas não fui mais
me receitá por causa da luta; eu acho.
Amanhe
ço o dia e at~ com essas horas tô ai, é o j~i
todo, todo, todo, eu não paro um minuto,
qua~
do não pe uma coisa, é outra; quando não
e
uma coisa, é outra.
Tá vendo o dia hoje?
Eu
ainda fico me molhando toda nesse cavaco todo,
puxo num canto, puxo do outro I>, •

Também
prla situação

a limitação

para seguir a orientação

fere à alimentação.
correto,

se percebe
Se

para o pobre,

I1

quem dirá regime

imposta

médica5

pela pr~

no que se

re

não dá nem para comer

... êsse negócio

de regime

é

prá

que

eXl

rico".

Em certas
gem esforços

adicionais

também a relação
saúde/doença.
trução,

circunstâncias

e extraordinários,

entre condições
Um exemplo

tipico

também a construir

cesso incide duplamente

é o periodo

como alimentação
mecanismos

de

normais,

a própria

de despesas

clara
de

auto-cons
o

trabalha

moradia.

sobre seu estado orgânico,

que não só implica num enorme desgaste
clui a compressão

fica mais

de vida e a situação

em que além de suas atividades

dor se dedica

especificas,

Este pro
uma

vez

físico, mas também

com itens básicos

e saúde; nisto consiste

de

in

consumo,

um dos

principais

para fazer face aos gastos monetários

exigidos;

é o que Beozzo qualifica

de lõautodilapidaçãol! (ver, a respei:.

to, Beozzo de Lima, Maria Helena,

Em tal situação;

1979 - p. 12).

se acentua

mais ainda o

esta

11
do de car~ncia
mais".

alimentar,

O depoimento

ção é elucidativo:
me", e fica muito

j~ presente

em circunstâncias

sobre uma experiência

lias pessoas
evidente,

chegava

de

"no~

auto-constru

a fic~ gelado de

neste caso, a relação

fo

com a

en

fermidade ~ que surge como cons equênc i a : "depois dessas

casa

feita, teve muita gente aqui que foi pro IIxanxo" (que) é
lugar dos tuberculososll•

4 -

o

(5)

O Inexplicável

Ao analisar
sobre a relação
sau-

e/doença,

os

ois aspectos

as representações

entre condições

percebe-se

dos

informantes

de vida e a problem~tica

de

uma linha de condicionamento

entre

que, embora nem sempre se explicite

total

e. e nos depoimentos, perpassa o discurso: a situação
de
-..
.
(6)
saude depende das proprlas condlçoes de vlda.
Estas podem
causar ou agravar
tanto,

que sejam vistas

ção de morbidade.
clui, entretanto,
tos intrínsecos
j

certas doenças.

Luali•

como dando conta totalmente

É uma dimensão

a atuação

ao próprio

arn elas representadas

Isto não significa,

fundamental,

de outros
organismo

aspectos,
até forças

E dentro desta perspectiva

Esta desigualdade

al de vida: há pessoas
"cheias de problemas

da situa

que nãoex
desde elemen
externas,

como "Deus 11 ou "negócio de forla

é percebida

pode

mais, outros m~

na própria

dotação

inici

que j.ii"ria scern mais f r-ac.as :",

desde que nas c er-arn" ~ enquanto

I1graças a Deus, nunca nasceram

com defeito

se
de

que a saúde também

ser vista como um dom, que uns podem receber
nos.

entre

são
outras,

no pé, nem no bra

ço, nem em nada, graças a Deus",
Isto faz com que o condicionamento
que se vive seja percebido

como algo relativo:

do meio

em

vivendo no mes

(5)Fal taria aqui uma análise da questão relativa à doença men
tal; pela sua própria natureza, trata-se de problema mais
complexo, e o material de que dispomos não permite
infe
lizmente, um aprofundamento do tema.
Conscientes da lacu
na que isto representa, deixamos aberta esta linha de pe~
quisa para estudos posteriores.
(6).

-.

.

-.

Na realldade, a percepçao do condlclonamento
e malS
com
plexa, já que inclui também a reciprocidade entre causa
efeito: a situação de saúde é condicionada por, mas
tam
bém condiciona as próprias condições de vida.
Aqui,
e~
fatizaremos a primeira linha, por nos parecer a mais rele
vante.

e
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mo ambiente,

uns IYtava no médico

ente" enquanto
a própria

outros

"são tudo sadio".

recuperação

te independente

toéa semana~ V1Vla

da doença

Também

plica a evolução

da mesma~

se

como um processo

do meio, o qual, permanecendo
um lenhador

tudo do
percebe

relativame~

igual, não

ex

assim se expressa:

HSe fosse (por morar perto da maré, a doença)
tinha continuado~ né? Não tinha alcançado a me
lhora, que eu melhorei, graças a Deus, até
presente, néH•

o

É dentro

certas atitudes

deste contexto

em relação

ignora sua importâncias

que há que

aos cuidados

mas percebe-se

com a saúde:

não se

que sua eficácia

uma vez que não é suficiente

é absoluta,

entender

nao

para garantir

a

saúde.
lIÉ muito

bom (ferver a água), mas eu acho
que
é uma besteira.
Não tem necessidade porque às
vezes a pessoa ferve aquela água com tanto cui
dado, tanta coisa2 e as vezes aparece uma doeg
ça que a pessoa nao esperou que
aparecesse
aquela doença corrt ag i.o se :".
É neste

não se tem contrôle,

nível do inexplic2vel,
que se encontram

certas

sobre o

qual

forças misterio

sas que atuam sobre a saúde e que vão desde o "mau-olhado"
o feitiço

até a

lboa-sorte".

lugar central,

enquanto

da e a morte.

Ibanez-Novión

da atuação

divina:

ou com a morte,
melhores

detentor

se atribui

também constata

nde uma maneira

a um indivíduo".

Sua interferência

a

ou de outra,

vi

importância
com a

vida

de brindar

1974,

(Ibanez-Novión,

é vista como benéfica,

uma função protetora

um

de todo o poder sobre a

é o único possuidor da capacidade

condições

p. 138),

A figura de Deus ocupa aí

e

e a

contra a enfermidade

e

ela
os

acidentes.

o exemplo de um machadeiro
bora reconhecendo
que realiza

os problemas

inerentes

é significativo:

e~

ao tipo de trabalho

- "t odo mundo fica meio cansado,

meio

enfadado,

com dor no corpo!! - vê na ação de Deus uma proteção:
!lEu vejo bastante gente sofrendo com esse negó
cio de coluna.
Agora, é raro algum desses ,que
vive trabalhando assim (no machado) que sofra,
né.
Porque parece qeu Deus olha pela
pessoa;
e pela classe do serviço era prá todo mundo vi
ver alejado, né ... Porque é um serviço
pesa
do, perigoso, nê".
-

13 ;

Mas é sobretudo
da vida e da morte,
bito do contrôle
forças

quando

em situações

humano~

sobrenaturais

se toca a

problemática

que fogem totalmente

que o reconhecimento

ao

âm

da atuação

de

se maximiza.

HSe tiver de morrer, eu tenho essa
impressão
comigo, se tiver de morre~ tomando vaClna
mor
re, também se não tivé tomando, sempre
morre
Quando tem de morrê, morre mesmo.
P09r
ter tomado vacina, pode não ter tomado ... ".l
Há que entender
pectiva

siQplesmente

referinco-se
pareceria

fatalista,

a um aspecto

que, subjacente

ção de dois níveis:

de: é aí que se percebe
ca ou

ara-médica

face da irrupçã~

per~

mais amplo,

que não exclui outros.

Com efeito,

ao discurso

popular~

que a atuação

na manutenção
a importância

sobretudo

está a distin

há espaço para a

e se reconhece

eficazmente

não numa

mas num contexto

no primeiro

própria ou de outros;
no interfere

tal afirmação~

iniciativa
neste pl~

ou recuperação
da assistência

na sua vertente

da saú
-

médi

curativa,

em

da doença.

Mas há um segundo
a que aca amos de nos referir,
lise, à problemática

nível, que transcede
e que remetes

da vida e da morte,

o plano

em última

definida

por

vo n 2.Ce super i.c r , sobre a qual já nao se exerce nenhum
trole _ _anJo

Esta definição

fica clara no seguinte

-

ana
uma

con
depoi

e_ o:
"Tem gente

que pensa assim:
0 médico nao
dá
j ei +o " . Nã0, o médico da medicação; agora
só
quem sabe que ele (o donete) vai escapar é Cris
to. O médico nao vai dar saída, não".
j7

(7)
Loyola, em sua pesquisa sobre Medicina Popular,
descobre
a mesma re~ação: TiNum plano mais geral, o grupoinvestig~
do vê a saude e a doença estreitamente associados ao pr~
blema da vida e da morte~ como algo cuja origem escapa em
última instancia ao contrôle humano. Em poucas
palavras,
como algo que, mo limite, é produto de forças
sobrenatu
rais ou mais comumente, Deus·l• (Loyola~ M.A.R., 197,
p:
93)
E a própria citação de entrevista que faz,
coincide
com a nos"Sa: IlÊ tudo por Deus, porque Deus é que fez
o
mundo.
Estás compreendendo?
(... ) não é tudo que o médi
co pode curar mesmo. Ah! eu acho que não pode; o que tem
que morr2r~ morre mesmo. Nem ninguém que matou Deus._ Che
gou nosso dia e nós temos que ir, mas tem coisa que e cu
r.

~!

•

~~

__

Assim,
redefine,

em cada situação

de se vincula
sequência

trabalho

doença

entre doença

concreta.

estreitamente

definitória

à

torgado

a relação

Em geral~

ao desempenho

de um indivIduol',

e o paciente

afastar-se

da vida ativa.

ente~ a pessoa

as pressoes

o reconhece

Assim,

se vê obrigada

de

econômi

lIassumirlr

Ou seja~ instaura-se

não dispõe de melOS para tratar-se

ou

M.A. 1974,p.134)

que não é possível

em todas as suas dimensões.
patológico

A con

pleno da força

(Iba~ez-Novi6n,

cas podem ser tão violentas3
processo

na enfermida

está no poder limitante

Em certos casos entretanto

doença

abalhose

ao fato de não-trabalhar.

e sensível

enquanto

e não-

como tal,

a
um
mas

nem tem possibilidades

de

ainda que percebendo-se

do

a trabalhar.

"Quem vive mais doente sou eu , a ss arn mesmo
ma
nha doença é assim, é doente e trabalhando.
acontecê eu cai em cima da cama já é prá morre,
VlU
É pesado, mas quem precisa, a
gente
pr3 não pegá no que é dos outro, a gente
tem
que fazê isso".
"Ai.nda não existiu remédio prá
dizer- assim:
"pronto, já está bom",
De
chá
de fruta do mato, ce erva do mato, a bezendei
ra, a casa espírita, e a sessão médica,
mesmo
assim na parte médica
~nda não houve
melhora
prá eu fi~ar bom.
Tenho lutado o impossível.
Tem tempo que dá vontade de parar de trabalhar.
(Mas) a situação não dá, nê. Tem de agir
em
qualquer coisa'. (Lavaceira)
"Coris i.zo fazer Cr$60,OO, cr%80,OO
por
di a , ainda as si.m me s.no doente ~ por que ou
a
gente sai ou não cO.?ra mantime~to prá comer".

Se

(Trabalhador

Nestes
cebidas

casos, en que as consequências

como drásticas3

trabalhando,

Rural).

a pesso~

sem alternativa

se vê forçada

de escolha,

a

mesmo

sao

per

continuar
sentindo-se

doente.
Há outros
sócio-econômica
há condições

casos,

afeta a própria

econômicas

pode haver uma negação
te que a define

entretanto)
percepção

que permitam

da doença;-se

o "sentir-se

da enfermidade~

seja deslocado

em que a situação
não

doente",

que faz com que o cor

até os limites

da total

inca

das num tipo de sociedade num dado momento.
Estar ou nao
doente é uma questão de fato~ definida medicamente, de
a
cordo; naturalmente, com os recursos teóricos disponíveis~
No entanto, poder ficar doente e poder se sentir doente
é
uma questão mais ampla
que tem a ver com quem é socialmen
te. a pessoa:'; (Car-do so , N.L., - 1979; p. 52).
j
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pacidade

orgânica.

Esta relação

populares

e a redução

suposição

que se encontra

(ver, Cardoso,

da amplitude
também

se manifesta

ção da doença
so áticall,

(Boltanski~

se explicaria

e de atenção

e, t~lvez~

de maneira

ar~c de acordo

c ~céia

s das classes

populares

nao se

se recusaram

( ..•) a

aperceberam
a percebê-los;

entre outras

Loyola~

bito"e

grupos

seguindo

diferencial

atenção

percebem

j

ce re:>e te, quando o corpo
auase totalmente

'iograu de
doentias

corporais

e ao

sociais,

o mesmo autor,

~s ninimas
eventual,

destaca

"Enquarit;o

do corpo:

de uma moléstia

escutá-Ia';

coisas,

"cultura

Tendem habitualmente

inconscientes

j

de

perceE

L. p. 145), e que~ naturalmente,

superiores

a presença

imprevi

Esta

do conceito

mais geral às sensações

corDo" , prestando

classesopulares

a

os

lIescu

alterações

que

os membros

das

de seu corpo, não têm o

há

a doença como algo que acontece

"pede cama" ~ isto é~ quando

impossibilitados

o nor-ma Li ente, ou seja, de 't r-aba Lhar-:".
p,

semelhante qu~

que convém dar às sensações

e uma percepção

in~ique_

uma

Cardoso

L. 1979, p. 163)

com os diversos

Também

estã

porque

através

corpoll, (Boltanski,

ter se

das classes

ou porque

que determinaria,

eresse

~e~~_

de

é

será vista o mais das vezes como um acidente

sivel e sGbito".

?r-_rio

no trabalho

brutalmente,

dos sinais precussores

1

da noção de doneça

chega a uma suposição

do afirma que "par-a os membros

a doença

dos setores

M.C. - 1979 - pg. 92).

BoI tanski

doença

entre a poslçao

de utilizar
C

já

seu

cor

Loyola , M.A.R. ,1979,

05).

o que nos parece imFortante aqui é
que esta percepção

diferencial

mente nas próprias

condições

res populares;

as condições

mais precárias

que o marco

que ê indispensável

citados

Loyola afirma:

confirmam

instância,

sensações

seto

configuram

mórbidas.

E

o

- evidentementemuito

francês no qual se baseia Boltanskino condicionamento

da percepção,

ressaltar.

Este enfoque,
assim,

perceber

fundamental

em que vivem os

de vida do Nordeste

estas ganham uma relevância

to dos autores

objetivas

são elas que, em Gltima

o espaço em que é possivel
analisar

da doença radica

enfatizar

sobejamente,

aliás,

está presente

no pensame~

- ainda que talvez com menos
"como mostra

Boltanski

se os membros

ênfase;

e nossos

das classes

dados

populares
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se recusam

a l1se escutar1i~ se esperam

o último momento

para

"ver- o médico:~.. , é que as pressões de vida quotidiana,
pressões

econômicas~

principalmente~

so à atenção médica ... tornam

Por outro lado~ há outro ponto que nos

parece

domésticas\õ. (Loyola,

pg. 109),

fundamental
sensações

elucidar:

mórbidas

ce entre doença

tas sensações
reconhecidas

se o espaço

se restrin~e

e trabalho,

to não significa

doença

difícil

aces

abando

e das tarefas

extremamente

ao difícil
o

no do trabalho
1979~

aliadas

as

como doentias.

to é, como precusores

nente.

a que aludimos
li

do

Assim;

É neste

que se estabele

de toda uma ~ama de carências,

cer

mas não "pod em"

ser

os sinais precusores

da

- podem entretanto

como tais,

ser sentidos

cansaço

espaço que pareceria

i~

simplesmente

não são percebidos

de mal-estar., excessivo

perceber

anteriormente,

COT'pO;

são percebidas;

- que frequentemente

expressões

pela relação

"Lnco ns c Lénc i a

corporais

em que é possível

como

ou tensão

inserir-se

que permeiam

a

is

perm~

percepção

a vivência

do

a uma jornada

de

dia-a-dia.

Como imaginar
trabalho

excessivamente

pelo repouso

próprias

longa e desgastante~

necessário,

não-compensada

com uma alimentação

inadequada

corno quarrt Ltat i.varnerrt e ~ e com uma

to qualitativa
ção percebida

que~ sujeitos

como claramente

necessidades,

insuficiente

os trabalhadores

-tan

remunera

para cobrir

possam

as

:lsentir-se

beml1?

Isto nos leva a pensar que, se para os setores
populares,

o conceito

de doença

se reduz, o conceito de saú
- d a d oença, se amp Lila. (9)
d e, compreen d endo apenas a negaçao

Neste sentido,
mais precisa

da saúde, entendida

mental'! - retomando
estado ambíguo,

a definição

de não-doença

seu sentido restrito;
que se localiza
populares,

abarcaria

percebida

(9) COlncldlmos~
.
..'

concepçao

como lIbem estar físico

e

da OMS - mas também todo

mas também

na realidade,

a experiência

-

nao so uma

de não-saúde,

parece

neste

ser justamente

real e cotidiana

dos

um

aí

setores

como um estado de carência.

d e Luz, que a f'lrmaque
aqul, com a observaçao
a saúde, para os y.:ruposde baixa renda, se definiria
"no
sentido nao muito' amb.í.c i.oso " de "f i.c
ar- de pé para ir
tra
ba Lhar-!", (Luz, M,T.~ 1979,
p . 19).

6 - As Carências

da Vida Cotidiana

A vivência

do dia-a-dia~

baixa ·renda, é percebida

como uma experiência

da uma série de carências~
ções da "f'ome

? ,

entre os setores

que se concretizam

tritamente

específico~

como doenças

11

por to

nas represent~

da "f'r-aquez e '",do "cans açó " e do

Ainda que não impeçam de levar uma vida
um tratamento

marcada

de

normal

"ner-vos o ",
nem exijam

IV ,

- e por isto não se considerem

- tampouco

se confundem

com um

es
esta

do de bem-estar.

Ao contrário
é visto como associado
totalmente

explicado

do conceito

às condições

de doença

de vida, não chega a ser

por elas - restando

o domínio

plicável,

sobre o qual não se tem controle

apontadas

são percebidas

condições

de vida.

va de causalidade

Aqui, a relação

A primeira
íiciência

como diretamente

explícita

alimentar,

do

determinadas

destas

carências

perspecti

humilhante

e portanto

devendo

se refere

é percebida

direta da própria

situação

ência do salário;

~o mesmo tempo,

é uma
como

de vida - sobretudo

da

insufici

incide sobre elas, na medi
\

com aquela

prá ir •.•. o chefe pergunta
sentindo
com. fome i!

alguma

a capacidade

assim:

que

di

de trabalho. f!AÍ

cara de triste,

coisa; tá doente?

e

decorrência

e

trabalha

é

dimensão

da em que implica um estado de rna.lest ar- e f~aqueza,
e diminui

insu

como degradante

ser ocultado,

Esta carência

à

como qualitativa:

da fome, que, embora percebido

o indivíduo

pelas

no discurso.

tanto quantitativa

ficul ta a vida normal

lnex

- já as carências

é clara, numa

o problema

real cotidiana.

que, se bem

sem

ânimo

"parece que você

está

"Aí eu não vou dizê que tô

•

Há casos mais drásticos,

que podem ser sinteti

.

-

zados no depolmento
ca responsável

de uma mulher,

carregadora

(10)..-:-

de agua

~

pelos filhos.

ur bana em d 1f erentes
áreas da Região Metropolitana de Recife, várias pessoasespecialmente mulheres e crianças - se dedicam a
carre
gar e vender água: "botar água de ganho!!.

(10) Da da a lnsu
.
f lClenCla
í

~

•

da cana l' lzaçao
-

í
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!lEume achava com tanta fome~ que eu m
escon
dia por ali, e ia comer folha de araçá. (~doT
cheg~va em casa, já tinha deixado um pãozinho,
coisinha guardada pros meninos ... agora o meu,
eu dava pros meninos.
Aí tornava um pouquinho
dágua e ia me deitar.
Não tinha nem
coragem
de sair de casa.
Ia me deitar ... cadê
sono
prá dormir.
O estômago queimando~
queimando!
Aquela gastura medonha ... algumas vezes,
.,.
as pessoa~
me chamavam para tornar café
Tinha ho~a que eu comia, quando acabava de c~
mer, chega o ·suor descia, tava suada.
Acabava
de comer, era entregar o prato da vizinha
e
me deitar 11 •

O problema
també

pelas próprias

em termos de horário,
exiguidade

pode ser

de trabalho.

exigências

duração,

são completamente
quema alimentar

empresas

diferentes

pelo fato do

cujos turnos

cada semana:

e é percebido

(porque) descontrolam

dificultam

ência aiimentar,

trabalho

muito presente

na

ligada à Lns uf í.c i.

Há que acrescentar

de trabalho

genérica,

grande.

Já

e de

des

trabalhadores

a:

eXlge um esforço

específicas,

nos diversos

para o tecelão

o ato de descarregá-Ia
doll.

com respeito

os

que

despropo~

Aqui, não se trata de uma representação

mas de percepções

diferencialmente

negócio

clara,

tam

insatisfatórias,

aqui, também;

O tipo de trabalho,que

cionalmente

exemplo,

de energias;

uma relação

a

experiência

se soma a esta, para gerar este estado de cansaço
gaste excessivo

es

como !lmudanças que abalam

da qual decorre.

bém o efeito de condições

de

cara~

isto incide no

é a da "f r-aqu eza " ~ estreitamente

6.1 -

traba

até orgânicamente".

Outra dimensão

percebem

pela

das necessida.G":'3&l.ii:,<...útô.res.
Um exemplo

é o de certas

cotidiana

As

seja pela sua excessiva
permitidas,

acentuado

muito cedo ou pela sua alternância,

a satisfação

_essoa,

condições

das interrupções

lho começar

terístico

da alimentação

tipos de trabalho.

que trabalha

para a lavadeiras

terrível:

concretizam
Assim,

por

com a massaroqueira,

e

de 2 em 2 horas~

chato, um negócio

que se

que é visto como

sinto um cansaço

-

"um

tremen

é o peso da roupa:

IISinto fraqueza muita ..... Quando eu puxo pelo
serviço muito, eu não aguento, não aguento
É o peso, é o peso, que eu não posso pegar mais
no peso.
Se eu não pegasse no peso, era
uma
felicidade para mim, mas roupa, pesada
asism,
pra eu lavar, espremer assim ..•"
000

É clara,

de que as condições
sao os mesmos
trabalho

em alguns

de trabalho

para todos,

mais pesado;

ta situação

também~

casos, a

e o respectivo

desgaste

e que toca aos setores

um operário

~rcepção
não

populares

assim se expressa

o

sobre es

de desigualdade:

HTem uns trabalho que cansa mais do que outros.
Por exemplo, uma pessoa t r-abe.Lhanum
escri tó
rio; cansa menos •.. Ele se cansa, sim, atra
vés de aperreio, de contrariedade que
tenha:
sim, mas não é uma contrariedade que chegue
a
afetá o organismo.
Já o meu, não, já é
mais
bruto 5 né ••• Quer dizer que eu canso
muito
mais ••. ~i Eu sei que a gente tem o
domingo,
mas prá chegá esse domingo, a gente já tá 100%
cansado'?.
6.2

- A extensão

f rça de trabalho,
tua quando

da jornada

já grande

é preciso

numa situação

prolongar

como algo extremamente

de trabalho

a jornada,

fatigante,

levando

- O desgaste

normal,

se

o que se

da

acen
percebe

a um estado de fra

queza e esgotamento:

'\Só fiz três vezes (hora-extra). Porque' eu não
gosto de hora-extra, não.
A hora normal já me
cansa.
Oito horas de serviço me cansa muito",
"De início, ainda fiz (hora-extra). Teve um ano
lá que eu tinha marcado ••. praticar pra
con
tra-mestre ••• Todo dia eu fazia 4 horas.
TI
nha semana de eu fazer 50 horas, 60 .••
A~
dentro de uns 3 meses eu tava me sentllrlo,mal,
né. Era resfriado direto, fraqueza .•• Eu
di
go: tá bom, parei" •.

Entretanto,
va, na medida

em que significa

vem sendo crescentemente
o insuficiente
posição

ainda que a hora extra seja negat~

salário

das próprias

admitida,

mesmo

consensualmente

a definição

da jornada

por im

-

de hora-extra

admitido

pode estender-se

definido.

so
Entre

e a inadequação

dades dos trabalhadores

isso

muito além

do

como normal.

devido ao tempo dispendido

as deficiências

a sacrificar

como também

de trabalho

Por outro lado, a jornada
longa também

complementar

para os que não o tem - e talvez até por

- a duração

ela

empresas.

aos que têm um horário

tanto. também

de desgaste,

não só para

dos trabalhadores,

Evidentemente,
se aplica

um açréscimo

de trabalho

com o transporte.

de seus horários

fazem com que estes sejam

suas já minguadas

se

horas de repouso,

às

pro
Su

necessi
obrigados

o ~ue,

evi

é perce

dentemente,
cansaço

'do como mais um agravante

de

e de fraqueza.

As consequências
da também
duzido

do estado

se percebem

nos termos

das precárias

condições

a nível do desequilíbrio

de Vl

emocional,tr~

de !Inervosol!,f!aperreio1V~ IIcontrariedade"s

"ar-r-o cho " .

Aquis
precisas

é mais difícil

entre o que é percebido

mente dita e o que denominamos
cia direta

e exclusiva

das condições

o "ner-voso

podendo

da doença mental
de que dispomos
tretanto

apontam

exatamente

aprofundar

mais
v

emocional

o

mes

próxima
Os

•

dados

mais este ponto.

o que fica claro é que há uma percepção

estado de desequilíbrio

pensar

para certas gradações,

que o "aper-r-e Lo " ou o "ar-r-ocho
não permitem

decorrên

de vida. Pode-se

incluir uma sintomatologia

11

propri~

enquanto

não indicam

mas, ao contrário,

as fronteiras

como doença mental

carência,

mesmo que os termos utilizados
mo fenômeno,

estabelecer

E~

de que este

se deve à situação

angust~

ante em que se vive.
·Ê o viver

revela

l1aperreado com a luta da vida!!,

um estado de tensão

que

pe~manente:

"Eu imagino demais, sabe? eu imagino
demais.
Tem hora que eu tô dormindo assim ••• me acordo
somente prá chorar, somente prá pensar a minha
situação, né? aí me dá aquela vontade de dOOrá,
sem ninguém buli comigo •.• sou muito
preocupa
da, eu me aperreio demais.
Então, com
esses
aperreio, a gente se esquece de muitas coisas••.
Eu num marco nada, tá ouvindo, eu num marco na
da~ sou muito fraca de meu juízo.
Por
isso
que eu digo que num aprendo •.• Talvez inté
lá
(quando tiver a casa nova) eu tenha sorte
na
minha vida, né. Meu juízo mais
despreocupado.
Talvez aí eu aprenda".
Esta tensão
ciência

de recursos

subsistência~

dimensões
,-

para prover

fundamentalmente

às necessidades

a este fator básico,

tros, relativos
várias

decorre

às carências

da vida quotidiana:

1ho~ de habltaçao,

de transporte,

da

se acrescentam

específicas

própria
também

ou

que se percebem

nas

as condições

etc.

da insufi

de

traba

(11)

Cll)Assim, o local de moradia, por exemplo, seJa pela sua 10
calização, pela sua precariedadee/ou por sua exiguidade,somado
à experiênçia da própria pobreza que se mistura à pobre
za dos vizlnhos, se confi&ura com ~ma fonte ge
tensao~
Uma mo~adQra do COQue, onae a promlsculdade e uma das ca
racterlstlcas, aSSlm se expressa:
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ê acrescida pela responsabilidade

A tensão
miliar.

Aqui,

se reproduz,

xual do trabalho.

a nlvel

Para o homem~

a de prover o sustento

econômico

ideológico,

fa

a divisão

se

-

e

cuja função tradicional
da família,

ten

a fonte de

são se situa neste nível:

IiQuando uma pessoa casa~ a gente passa a
ser
outra coisa muito diferente.
Já tem essa pre~
cupação de família ... Quer dar umas boas con
dições de vida, não tem, não pode, porque o dI
nheir~ não_dá, o q~e ~anha nã? dá .•• Tem dív~
da pra paga
Al ta .•. crla aquela,
confu
são na mente.
Ê uma coisa que ficou na men
te, não sai não.
Só sai, só sai, •.•
quando
tivé uma condição de vida melhor .•. e tê um cer
to dinheiro que dê prá ví.ver-";
0'0

Já para a mulher,
te como esposa
cupação,
trabalhar

e mãe,

que se define

fundamentalmen

são os filhos o foco permanente

que se agudiza

quando

fora, em condições

é necessário

de p~

deixá-los,

para

insatisfatórias:

"Eu tendo que trabalhá e estudá ao mesmo tempo,
onde vão ficá os filhos? .. Virge Maria .••cor
reria prá trabalho ... o estudo, e filho ao mes
mo tempo e marido.
Aí eu vou pensá, eu
não
vou deixá meus filhos~ ficá com cuidado ••• (se)
eu botava alguma pessoa prá tomá conta dos me
nino, pode f2zê judiação.
Que •.• sei lá,
eu
não gosto que ninguém bata na minha filha. Aí,
eu fico com aquele medo \i •
0

No contexto
fícil imaginar
alguns

destas

que a tensão

casos a alternativas

de desespero

e de conflitos

condições

de vida não

possa se acumular"
extremas,

ê

chegando

di
em

frutos de uma situação

para os quais não se encontra

ou

tra solução.
YiEu mesma dou um duro!
Tem horas que eu me ar
repio tanto ... Aí, eu fico assim agoniada,aper
riada, tem vez que por causa do custo de vida
que não dá .0.
Dá vontade de eu sair, ir embo
ra e não voltar maislf.
"Tem dia aqui que só faltei enloquecê.

Acabá

"Lugar do pobre so I?ode ser e§se mesmo, mas
a
natureza da gente nao pede pra morar
naquele
lugar ... eu fico ruim dos nelvosll•
Já no caso dos operários industriais, são as próprias
condições de trabalho que geram um clima de tensão, na medi
da em que exigem um ritmo crescentemente acelerado, o
lidar
produção" senóo visto como um I1trabalhador forçadol1•
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com a casa.
Acabá tudo i ir embora.
Dá vonta
de de ... chegá ali~ comprá uma lata de quer~
zene •.. de gasolina, jogá dentro de casa
e
tocá fogo H •

Para a Lgun s , a idéia vaga de "Lr=s e embora" che
gou mesmo a concretizar-se
mentos

especialmente

em tentativas

difíceis5

de suicídio,

em mo

em que não se vislumbravam

ou

tras alternativas.

7 -

Conclusão

o discurso dos trabalhadores
si mesmo, mas só pode ser compreendido
cio-econômico,
descobrem
Goldmann
-

.

-

dimensões

.

coaiais.

social.

constatável~
de acordo

a

pe~
"estar

com a

auto

doerrt e '",

ficar

própria

seja diferencial

si

o conceito

com

diver

e altos,

ele se

de saúde a um estado

ue qualquer

alteração

Já para os trabalhadores,
mente de sua força de trabalho
representa

de trabalho.

enquanto

orgânica

todo um estado ambíguo

em

quanto

que
como

Isto faz com que a

do

e que seu concel

o de saúde se amplias

definida

direta

subsistência,

na medida

até os limites do possível

seja

da m~.

que dependem

uma dupla ameaça,

de

do mesmo

para a própria

o corpo é visto tanto como integridade
instrumento

os

para as

como sintoma de doença ou sinal precursor

( 12 ) G

análise,

não implica

percebida

não só a situação

-.

Se o

e fazendo

to se reduza,

-

a

-

bem-estar

ença seja negada

de

que e a proprla

dos quais é possível

Para os setores médios

dá antes, restringindo

o principal

se

Isto faz com que o corte que delimita

de saúde e doença

a enfermidade

que

o termo

que) em última

o "serrt í.r=s e doente'! e o "podar-

sas classes

só

no que se refere

e seu reconhecimento

de classe.

conceitos

contexto

- transpondo
..

estas que se redefinem

em

do contexto

Isto slgnlflca

dentro

é um fato medicamente

maticamente

tuação

(12)

sócio-econômica

os parâmetros

cepção da doença
doente

/

saude doença.

na estrutura

estabelece
li

que configuram

- sua IIconsciência possível"~

problematlca
posição

dentro

É neste

em que se origina.

os limites

nao se explica

para

como de "bem+es t ar-? , como

que não é estritamente

abranger
também

saúde mas

que

.
• -.
.,
1 '!
oldmann, deflne
a Vi conSClenCla
posslve
. como 110 máximo
de conhecimento adequado à realidade que podem comportar
os processos e as estruturasVl•
(Goldmann, L., p.
1005.
1967 ).
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tampouco

se considera

tua a percepção
"f r-aqueza!",

explicitamente

de certas carências,

doença;

dos setores populares,

concreta

cosntitui

do que seja~ realmente,

à

básico,

sociais mais capazes
ausência
condições

de doença,

a

que não chegam

vez seja por esta razão que, dialeticamente9
reduz

.

Sl

"fome",

"ner-vo so " ~ "aperreio".

cla quotidiana

setores

~

sob a forma de

Este estado de carências

experiência

~

e al que se

de descobrir
mas implica,

de vida satisfatórias.

saúde.

-

.
experlen
a ter a
Mas tal

sejam estes

os

que a saúde não se
como

pré-requisito
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