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SHWF'SE 

Trata o presente trabalho de um estudo sociolÓg1co que 

tem ror G~Jeto a Sa~de P~blica abordada atrav~s de um de seus 

pr1ncipais pontos de estrangulamento: o poliqueixoso. 

S~o levadas em cons1deraç~o as condiç5es de sa~de/doen

ca desses doentes na situação de atores sociais culturalmente en

volvidos pelas regras determinadas tanto pelas Políticas de sa~

de, quanto pela rotinizaç~o dos seus hibitos. A comrreens~o ampla 

desse processo visa evitar o reducionismo dos fatos~ buscando 

compreender a relac~o existente entre · os sujeitos adoecidos ~ a 

realidade scicio-histcirica <1ue os cerca~ configurando seu cotidia

no~ imiginirio e sistema de representa~Jo sociais. 

Na condiç~o de usuirios dos Serv1cos de"sa~de~ os poli

queixosos a~ui referidos sio identificados a partir da especlali

dade Cardiologla, ocasi~o em que apontam sintomas·n~o clinicamen

te diagnosticados ou organicamente confirmados~ o que; no entan

to~ n~o os afasta do continuado processo de busca pela sa~dc. 

Na medida em que rotlnizam suas ac5es em nome do alcan

ce de tt·atame:ntos ct'icc\ZG~ s c de cut·a, t·itualizam se:us co\·pos E · as 

d6encas que neles se instalam, edificando imaginirios e identida

des," enquanto constt·oem "mctâfor <:\ 5 11 tÍpicas ao seu G.'Stado i:\docci·

do~ numa narrativa tamb~m adoecida, tomadas neste trabalho como 

fundamento do discurso sobre sa~dc, doença, tratamento, cura~ ar

ticuladas segundo as regras da contradiçio, da desesperança e da 

alienação. 

O pol1qucixoso ora apontado como objeto de análise so

ciolci~ica~ ~ medida em que articula em metiforas uma ri~~eza lin-

9Uistlcamente enunciada, denuncia suas condiç5es miseráveis en

qu~nto esr~cie humana. 
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ABSTI:-..:ACT . . 

This paper~o~k comrrises a sociological stud~ that has 

its object the Public Health brought up throuDh one of its main 

b locl< in_g point: the "poli '1Ueixoson .. 

It has been taken into considerations the health~-sick 

conditions of a11 sick peorle~ as if thc~ were social actors cul-

turall~ involved b~ the sanitar~.rules imrosed, not onl~ b~ t~e 

health polic~, but also b~ their dail~-routine habits. 

The amp 1 e cornp ~~ehension o f t h i s Pl~acess <:i.ims to avoj.d 

the mini~ization of the facts, sceking to understand the existing 

relation between s1ckened people (ar individuais) and the social 

and historical sorrounding realit~~ confiauring thcir ever~da~ 

and imag:i.n;;u-~ life and a11 s~stems of social pt·es"entations. 

AS.'-I.'~C\"5 of · a11 he::dth~ •5(~\-vic~::-s the npolicJuci><OSO''' he-

re ~escribed are identified, beginning from hea~t specialists, 

when and where the~ point out the s~mptoms not clinicall~ conti-

huous ~rocess of seeking for health. 

As the~ routinize their actions as an effort to reach 

efficient treatment and cure, the~ ritualize their bodies and 

sickness~ building up imaginar~ facts and entities, while the~ 

create t~pical metaphors of.their sickened state, in a sickened 

narrat~ve too, taken in this paperwork, as the foundation of a 
' 

speech abcut health, sickness, treatment ~nd cure based on the 

rulcs of contradiction, hopeless and alienation. 

The 11 P01 iqueixoso'1 hel~e pointecl out as an object of so-

cilogical anal~ses, as he enu~ciates himself in metarhors a rich-

ness 1inguistica11~ uttered, he reveals I ' 

, .. '· s miserable conditions 

as a human being. -
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l~ÉSUHÉ 

L~ rrésent travaii traite d'une ~tude qui a pour cibjet 

la Santé Publique abordée ~ · traveri l'un de ses principaux points 

d ' éb· an :11 \~ITI\~n t: 1 e ·''Poli qu~z- i ><oso·'' • 

Sont considé~ées les conditions de Santé/Maladie de 2es 

malades dans l'état d'acte~rs sociaux culturellement entrainés 

par les régles détermiriées soit par la Politique de la S~nté, 

soit par la routine de leurs habitudes. 

La pl~ine compréhension de ce processus cherche ~ évi

ter . t ·'amenuisement des faits~ en essa~ant de comprendre la rela

tion existante entre les sujets malades et la réalité socio~his

torique qui les entoure par la configuration de l'imaginaire dans 

leur existence de tous les jours et du s~st~me-des répresenta

tions ':;oci~.les. 

Da~s la condition d'usagers des Services de la santé, 

i d r;;n t i f i é~~ t ou t 

d'abord, dans la spécialité de Cardiologie, o~ ils se plaignent 

de · s~mrt8mes que ne sont pas cliniquement diagnostiqués ni orga

niquement confirmés, ce qui, cependat, neles d~tourne pas. de. 

roursuivre inlassablement la santé. · 

Au flu· et à mesu ,. e que . 1 eLn· ~; a c t ion s, d an s 1 a quêt e 

d'une nuérison, deviennent routini~res~ ils ritualisent lelJ.\" ·:; 

CO\"PS et les ~aladies qui in eux s'insta11ent~ en édifiant des 

irn3.gin:::t.inz-s r;;t des id•::?ntités, tandis que const1·ui~;o:~nt des "mé

. tapho1·es'' · t~JPl.:tllr:::-s ~~ · 1et.n- état mal<:\de, dans Lln<:: nan·ation m<.~lê\dr:::

B.uss i, .··. P ,. i ses ~ . d:a.ns c e . t n?.VB. i 1 , c O!Tlnte · fotHh?ment d u. di se ou l" ·::: sur 



la sant~, la maladie, -les soins~ 1~ guer1son, enon~ees selon les 

rt~l~s .de la contradiction, d~ d~sespoir et da l'ali~nation. 

Le "t-=·oliqueixoso"~ montre maintenz...nt comme 1'ob,iet de 

l'?.n::.d~ ·::.r:: sociologique, à mesun;· qu'il ?.l"ticule 12n "métapllo)·es" 

une r1chesse linguistiquement enoncée, rév~le ses conditions mi

serables comme esp~ce humaine. 
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i. II~Tii!ODUÇÃO 

" A doen~a como toda a perda da 

inoc&ncia, á sempr~ irreversível~ e a 

sa~de sd pode advir de um doloroso 

p ~-og _~· esse, _ que é t ot a 1 m<-mt e oposto 

Luís CHIOZZA 

· · Documentação · 
Serviço de Blbllotoca e ODE PUBLICA 
fACULO'ADE DE SA UI.O 

.· Uí'!IVERSIDAOE DE SÃO p~ . 
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u pres€nte trabalho ~ fruto de uma trajetória profis-

sional e intelectual que procura compreender, do ponto de vista 

sociológico~ a problemática.em torno do aceiso à sa~de~ suas per-

missH<:~~; e impedimentos, fato que implica n<:\ análise do processo 

sa~de/doenca em suas contradiç5es e condiç5es histdricas. 

Para que uma leitura sobre as Políticas de sa~de possa 

rais e as formas de ajusta1nento/desajustamento manifestados no 

Sistema de sa~de, atrav&s das aç5es de seus t&cnicos e da rorula-

ç: ~{o u s u it r i a q u e , n a " b u s c <:1 p r-:: 1 <:\ s a~ d e " , a r t i c L\ 1 <:\ e t ,- a d u z a s c o n -

trovérsias do próprio Sistema. 

Sistema de sa~de de um lado, populaç:io usuária de ou-

t \"0 !I intermediados por uma sequincia ~e desacertos~ de programas 

ampliação do nGmero de doentes procurando pelos Serviços de sa~de 

Nestas circunstâncias, emerge no panorama da sa~de o 

poliqueixoso, que ~ tomado como objeto de análise na presente in-

vesfigaç~o. Esse personagem foi preferido como base temática por 

caracterizar-se como um ator social doente atípico em meio. as 

contraditórias regras de sa~de e de~igual jogo da doença, verda-

d cdT o r e f 1 ex o d o s i s t c ma só c i o·- c u 1 t u \" <:t 1 111 a i s <:\ m p 1 o • 

Confonne con ~d:v.t:nm <1 medicina e (')5 m,2cJicos, o pol.iquei·-

xosc.1, <:~mbora un1 sujeito cloent<:.·, com motivos e direitos de SE\" 

nicas que permitam diagnosticá-lo como organicamente doente •. No 
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entant6~ sua condiç~o de desconforto ~ seu grau de ansiedade, 

Diagnosticado pelo~ seiviços de sa~de como nio clinica-

mente doe~te, descrevendo-se como realmente ado~c{do •• ~ Estias-

sim instalado o impasse que . ~eflete uma incoer&ncia maior, 'dada a 

n~o comrreensio do bin8mio sa~de/doença enquanto um fen8meno am-

plo, orientado pelas condiç6es .culturais do proc~sso s6cio-histci~ 

rico~ 

N~o se sentindo atendido ou correspondido mediante a 

d 
· ..•• 

escr1cao dos seus m~tiplos sintomas de falta de sa~de, o poli-

queixoso aperfeiçoa, ent~o, uma narrativa sobre o pr6prio corpo 

adoecido. Tal aperf~içoamento é manifestado rias metáforas que 

constt6i, n~ esperança de melhor traduzir ao Sistema de sa~de, 

situaç5es que se refere1n, além das suas condiç5es adoecidas, ao 

seu cotidiano, seu imagin~rio, seus níveis de desejo e de ansie-

dade, representados num comportamento típico de ator social adoe-

cido, reflexos das prciprias condiç5es s6cio-culturais de poli-

queixoso. 

Mediante intrincada e int~igante relaçio sujeito doente 

x sociedade & que o roliqueixoso e, consequentemente, o processo 

da poliqueixa, foi eleito como objeto amostrai e fonte de infor-

maç5es para a presente análise. 

De acordo com as discuss5es · Estabelecidas no decorrer 

do trabalho~ detecta-se a presença de poliqueixosos ror todo o 

Sistema de saJde, em v~rias ~specialidades médicas, em distint~s 

estratos sociais e níveis s6cio-culturais . diferenciados. Uma vez 

nio constatadas pelos Serviços de sa~de doenças organicamente 
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ta 1 personagem passa a rotinizar seu processo de 

procura pela c~ra, indo de especialidad~ em especialidade, ação 

c:ial 
\ 

poliqueixoso. Medi~nte ~al aperfeiçoamento~ emerge o canse-

quente aperfeiçoar da sua narrativa sobre corpo/sa~de/doença~ que 

e veftida sob a forma de met~foras, tamb~m a cada vez mais aper-

Conforme o apontado, o poliqueixoso n~o é um doente ex-

clusivo em uma especialidade m~dica determinada, nem de um Seivi-

~o de sa~de específico. Ocorre, que frente ao desenrolar do pro-

cesso da poliqueixa e na rotinizacio que consequentemente vai 

sendo elaborada, o poliqueixoso constrói uma trajetória que, via 

d c~ \" eg ;·a, principia n~ procura por especialidades m~dicas mais 

g e\" a i s e , em ·não se se n t i n do s a t i s 1 e i t o ou c u ,. <.'\do. < j á p o r não t e 1· 

sido diagnosticado como organicamente doente), at~ mesmo sem 

abandonar definitivamente seu interesse pelas primeiras especia-

lidades procuradas~ busca por outras tantas, mais ~specificas e 

~'\P ET f e i c;: o a das , numa verdadeira relação neurotizante do prÓprio 

estado de saJde, das agress5es para com o corpo, do nível de co-

nhecimento sobre o desempenho de seus papéis enquanto agente so-

c:ial apto em servir-se, em servir e ser servido ••• 

Assim se:ndo, no decorr~r d·~sencont1·ado de s.uas tent<:\tj.-

vas em alcançar sa~de, neurotizado e desiludido, porém rebelde e 

questionadors o ~oliqueixo~o acompanhado por sua narrativa meta-

fol·izada, recon·e tam!Jém :ll. especialid<}.de Ca\·diologi<3. , ali <lP\·e-

sentando sintomas que supÕe ser "desordens cat-diopát icas" na es:-

perança de que o médico cardiologista~ seus níveis de conhec:imen-

to . e de atuac;:~o técnico-ci~ntífica possam socorrê-lo e ..• curá-



lo .. 

No estágib descrito, nada garante que~ poliquéixoso 

. ' . 
mantendo a multiplicidade d~ procuras pela cura, buscando por ou-

i 

tras especialidades, o que, afinal, caracteriza seu perfil e seu 

grau de insatisfaç~o e de exig~ncias. 

Seria apreseMtados dados coletados no Posto de Atendi-

mente Médico <P.A.H.) do INAMPS de Presidente Prudente/SP, cidade 

considerada como universo de refer&ncia por se tratar de um cen-

tro de atendimento médico regional, dada sua localizaç~o geográ-

fica e importincia econ8mica que representa. Além disso, o refe-

rido P.A.M. tem a oferecer ~ populaç~o usuária uma multiplicidade 

de s erviços e especialidades médicas ~ariadas~ capazes de refle-

tir uma situaç~o mai~ ampla~ a prcirria realidade-do Estado e · do 

país. 

De acordo com os dados contidos na Tabela, poderio ser 

observados os índices de procura por consulta·m~dica em diferen-

~es especialidades mantidas pelo Serviço de Sa~d~, . cuja interpre-

tação permitiri seja iquilatado o grau de intere~se pela espe~ia-

lidade Cardiologia, respeitadas as expectativas dos poliqueixosos 

rara temas que rondam os assuntos sobre o coraçio, culturalmente 

instalados no imaginário da populaç~o. 
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"DISTRIBUIÇ~O PERCENTUAL DE AT~NDIMENTOS M~DICOS SEGUNDO ESPECIA-

LIDADES ~ DE 1986 A 1990 .NO POSTO . DE ATENDIMENTIT H~DICO <P.A.M.) . do 

II~A11PS - . PRESIDEIHE Pli:UDEI~TE/SF'" 

ESF'E:C I c~ L IDADES 1986 ' 1987 1988(-~) . 1989 j.990 

----------------------------------------------------------------
Clín.Gineco/Obst. (~f3, ~34 ~30 ~54 30,:37 30 ~ ~~4 (~5 ,8? 

Ca1·diolonia 1í~~7~~ 16,88 j_7 '75 1. i' 98 13,18 

Cl ínic:::l. liéd icB. 14,67 13,34 12, 8~) B,84 9,32 

Clinj.ca F' e c! i á t l" i c<:'\ H.-~,76 15,01 14,56 u.,6::=i 11,54 

O-fta1mologia 6~86 7,91 9 ,5(~ 1B,3!5 6,22 

CliniÓ"' Cinín:Jica · 6,42 2,4f 2,27 ' 2' 10 2,72 

Gastroenterologia 4 ., 16 4,70 4, c~ i 3,46 5,·31 

Ps i qui a t ,-:i. a 3,99 5,07 4,21 3,38 5,47 

Odontologi8. 2!'~5.0 2,37 2,36 i ("\1~-, 1 ,) 1,63 

Ou t ,. "' s 5 '~i7 1,77 1,90 8,05 18,74 

IUif-lL. 1007. j_ 00Y. 

i'llÍMEI~O Dt:: CASOS 129.297 108.728 96.103 113.946 105.002 

Fonte: RELATciRIO ESTATiSTICO ANUAL DO P.A.M./INAMPS-P.PTE/SP 

(*) N~meros .e índices inferio~es devido o nio atendimento ao r~-

blico por ocasiio da Greve Geral no sitor em 1988. 
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consultas por especialidades médicas, num periodo de cinco anbs, 

res pectiva mente de 1986\ a 1990, no Posto de At endim~nto M~dtco db 
I 

. . . ' • . \ 
' INAMPS de Presidente Prudente/SP. 

percentual de procura pela especialidade Cardiologia nos cinco 

anos consecutivos, que se comparado com .outras especialidad~s, 

· faz face à Clínica Ginecologia/Obstetrícia e i Clínica Pedi~tri~ 

c c\. 

As duas ~ltimas n~o nos foram ~teis como base investi-

gat6ria, tendo em vista que, em se tratando da especialidade Gi ~ 

neco/Obstetricia a · característica da clientela e a ·especificidade 

das queix~s conduziriam a amostra a uma excl~sividade • dirigida, 

além de sexualmente estratificada, fatos que em nada reduziriam a 

possibilidade da poliqueixa, por~m contribuiriam para uma inves-

ti gaçio social de gênero (clientela exclusivamenfe feminina). 

A outra especialidade - Clínica Pediátrica -, dificul-

taria o próprio prbcesso de identificaç~o do paciente poliqueixo-

so, pois, no caso, sintomas e sinais de pacientes pediitricos nio 

s~{o, no g.el· al J l"elatados POl" eles mesmos e sim pelo seu "acomp<:\-

nhante1
', quase sempre, a m~e. Neste caso, a própria mie ou o 

"a c omj:> an h c111t e E.'ven t Ui:\ 1" p od E.'l" iam "p o 1 i queixa r· -se a t l" a v és ou em 

constituir-se num outro Rrocesso investigatório e, c:onsequent e-

mente, na Elaboraç ~o de um outro trabalho de pesquisa. 

Foi, assim, eleita a Cardiologia a especialidade que 

bem serviria como fonte a mostrai , considerando que ela contivesse 

poliqueixosos que n~o ficassem limi~ados numa estratificaç~o se-
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xual : ou etária e que tais sujeitos foss~m considerados adequados 
. . . 

como amostragem p;:\\-a it j;,\-esE~nte investigc\ç~~o após terem .s:i.do .;:'\va·-

liados pelo e~pecialista e~ Cardiologia como nio portadores de 

cardiopatias clinicamente comprovadas, mas que estivessem procu-
. \ . . . 

. . . 

rando~ através da r~fe~ida especialidad~~ exrlicaç5es e soluç6es 

para os sintomas apo~tados como suspeitadament~ cardiop~tic6s. 

Coube~ f2n t ~\o, tais suje i tos s·~n~m en t n;vi st ados, m~~-

d i <711"\t e c o n s <:-; n t i 111 E~ n t o de 1 e s p ,- ó p r' i os e d o c a,- di o 1 o g i s t a ·:1u e os 

a c omp;:.'l.n h ::J. v a c 1 in i c ::J.men te, com o ob j et i v o de que p u.d ~~s~~em se,-

apreendidas as met~foras contidas no~ seus discursos, buscando 

sobri si mesmos, seu imagin~rio, seu cotidiano, . bem como as con-

trarosiç6es entre o mundo interno e externo, o real e o imagina-

do. 

Merece seja apontado; ainda, com base nas informaç6es 

obtidas da mesma fonte de dados, ter havido uma reduçio signifi-

cativa da quantidade de especialistas em cardiologia no serviço 

de at~ndimento médi<:Oi sem que ror esse motivo tivesse havido re-

dução no índice de procura pela especialidade. 

Os dados contidos na Tabela, · evidenciam um elevado in-

dice de con s ultas atendidas pela especialidade cardiologia, mesmo 

qu.and~ considerado o apontado período de nio atendimento ao p~-

blico~ no decorrer do ano de 1988, quando da Greve geral dos ser-

vidores de sa~de. Em 1988 o P.A.M. contava com o trabalho de 7 

<sete> especü\listas no atendimento em 'c<:H-dioloDia. Em j.989, esse 

nLÍ.mf:To foi l"(·~duzido P<Jxa 5 .<cinco) e B.ssim 1rrantido dun1nb~ todO~:. 

os anos de 19~0 ~ 1991. 
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Considerando que o n~mero de consultas apontado na car-

diolooia apres~nta uma .certa estabilidade, ou .seja, tem sido man-

tida a demanda~ enquanto ror 1 6utro lado houve ~eduç~o da quanti-., . 

dade de es~ecialistas disponí~eis~ est~mos frente a u"' processo 

de renalizaçio dos pacientes e do estrangulamento na eficicia do 

atendimento médico. 

Mediante menor disponibilidade de tempo e consequente 

diminuição no processo de atencio m&dica, sio manifestadas a in-

satisfaç~o do doente e de seu muito breve retorno ~ especialidade 

com redoiJradas queixas, metaforizaç~o da sua narrativa, exacerba-

çio dos significantes em detrimento dos significados da fala 

<SAUSSURE, 1971). A hipocondria individual passa a ser estimulada 

pela hipocondria institucionalizada. Ocorre, assim, a instalaçio 

do processo da roliqueixa e garantia da continuidade das ~ondi-

ç5es adoecidas do ator social poliqueixoso. 

Dessa forma, tendo sido eleito como objet6 de investi-

oaçio o poliqueixoso e as met~foras que narra, desde que locali-
. . 

zado a parti~ da especialidade cardi~logia pela qual procurou, 

julga-se este um momento proricio.para melhor compreend~-lo, de-

vido ao estigio complexo da poliqueixa em que se encontra. 

Tal condiç~o vem favorecer, ainda, sejam atingidos os 

objetivos propostos~ de compreender sociologicamente o poliquei-

xoso, suas metiforas~ o processo da poliqueixa~ presentes no ce-

. nirio da Sa~de r~blica~ enfocados a partir do contexto s6cio-his-

t6rico, no qual, os determinantes da cultura perpassam o imagin~-

rio dos doentes, a ideologia da , sa~de/doença e o processo de for-

maç~o dos médicos, visando apontar, a ~artir das discussões, pos-

síveis saídas para os problemas aí detectados. 
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Para qu~ tais objetivos pudessem ser alcançados, foram 

coletados para o presehte est~do, D~poimentos Pessoais d~ 18 (de

zoito) dentre 51 (cinq~enta e um> poliqueixosos, que se dispuse

ram a submeter-se ~ t~cnica de coleta de da~os que proporcionasse 

uma análise qualitativa dos fatos. Desses dez6ito (18) persona

gens~ comrone~tes da amostra que fundamentou a pesquisa empírica, 

12 (doze) deles eram do sexo feminino e 6 (seis) do sexo masculi

no, cuja faixa et~ria variava entre 44 e 62 anos de idade e foram 

submetidos aos ternas apontados pelo Anexo i de modo a permitir 

livre manifeitaç~o de id~ias e conc~itos admitidos pelos poli

queixosos. Assim sendo, o processo de escolha da amostra adequada 

~queles objetivos deu-se a partir da seleçio de Pr~ntu~rios médi

cos sobre raciintes atendidos pela especialidade Cardiologia, 

obedecendo aos crit~rios estab~lecidos de acordo com as hipcites~s 

formulad~s ror ocasiio da construç~o do Projeto de pesquisa que 

orientou o presente trabalho. 

No decorrer da pesquisa~ o processo de maturaç~o de 

idéias e discuss5es decorrentes do rrcirrio procedimento de inves~ 

tigaç~o,. da familiaridade com o tema, da compreens~o resultante 

da maior intimidade para com o objeto investigado e suas multifa

ces d~ ordem cultural, funcional e histcirica, permitiu que as hi

rcitescs e objetivos inicialmente formulados fossem natural~ente 

sofrendo adaptaçaes e reformulaç5es, sem que houvesse, com isso~ 

incompatibilidade científica ou metodolcigica para com o tema, ob

jeto ou meta a serem alcançados. 

Tal creio eu, mostrou-se reveladora do meu 

rrdrrio caminhar em busca de maior maturidade metodológica en

quanto pesquisador e estudioso das Ci~ncias Sociais, interessado 
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na compreens~o sociolóaici de situaç5cs e condiç5es cult~rais, 

biológicas, emocionais, configuradoras do cotidiano dos ~teres 

sociais"roliqueixosos, ~undamentais ~s suas rel·aç5es interativas. 

Uma vez separados os Prontu~rios médicos, a próxima 

via, para a qual foram adotados alguns crit~rios específicos. Os 

pacientes deveriam exibir as seguintes características: a) não 

apresentar cardiopatias clinicamente comprovadas; b) estar reter-

nando a especialidade médica relatando queixas ji anteiormente 

expostas; c) apontar multiqueixas n~o justificadas do ponto de 

vista médico; d) narrar sintomas n~o comprovados como doenças or-

gânicas. 

Em tendo sido apontados, a partir do procedimento des-

crito, tomavam-se os Prontuirios escolhidos para ~ue agora fossem 

discutidos os crit~rios adotados para seleç~o de cada um deles, 

apontada por ~lvaro Vieira Pinto (1969), como necess~ria ~ quali-

dade dos critérios metodológicos adotados pelo investigador. 

Acredit? adequado ressaltar que o perfil do poliqueixoso pass~vel 

de ser investigado obedeceu sempre ao julgamento e opinião auto-

rizada do cardiologista que o assistia) principalmente rara que 

n~o recaisse sob minha responsabilidade~ na condiç~o de sociólo-

go, o poder de decis~o daquele que deveria, ou n5o~ ser ''apontado 

como roliqueixoso''~ ji que a referida condiçio de sa~de é de na-

tureza médica e n5o sociológica. 

Citada dEcisâo visa eliminar d~vidas que pudessem sur-

gir quanto aos crit~rios de seleção da amostra e garantir a im-

parcialidade necessári~ ao processo de investigaç5o estabelecida. 

SIIVIÇG de BibllotP.ca e [)ocu;n :' 11
' "''-" 

FA~DE OE SAÚDE fU~ 
J~IVERSWADE. DE. S~O PAULO 
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Em nomE da mesma imparcialidade, os roliqueixosos que concordaram 

em submeter-se às entrevistas~ oferecendo para tanto seus dcpoi-

mcntos~ foram ouvidos~ ho geril; fora do espaço cir~unscrito· dos 

Serviços de saJdc ou dos consultórios m~dicos~ com o propósito de 

ev~tar constrangimentos ou de inibir os relatos metaforizados ~ue 

tais personagens viessem a produzir, dada a condiç~o da n5o for-

maç~o m~dica do entrevistador. 

No c um p ,. i m c n t o d ""' m c t o d o 1 o g Ü'\ p ,. o p os t a p a l"i:"'l ~"\ :i. n v c s t i -

" 9<:l.(:'J.O' foram tamb~m ouvidos depoimentos e opini5es de m&dicos 

cardiologistas, clínicos gerais, psiquiatras, psicanalistas <Anc-

><o 2>~ os quais discutiam po·:;ições a ~;e\·cm tom:J.das, l"Clat<:.~.ndo im·-

prcss5cs com base em cxpcri&ncias vivenciadas, angJstias, impas-

ses, a não resolutividadc sobre os problemas gerais de sa~de da 

po~ulaçio, processos agudos e cr8nicos das doença~, comportamento 

dos doentes, dificuldades atribuídas à sobrecarga da responsabi-

lidade médica em rclaçio ao grau de esperança e de ansiedade dos 

atores sociais adoecidos. Foram por eles apontadas~ ainda, simi-

laridadcs c divcrg~~cia quanto ~s aç5cs c rcaç6cs dos poliquei~o-

sos frente ~s relações interativas estabelecidas com os m~dicos. 

Estando o tema do presente trabalho voltado para as me-

tiforas que o roliqueixoso constr6i visando melhor explicar e 

c o m p r c t n d e,- seu corpo c as docn~as que nele se instalam, a reda-

ç~o aqui construída tem como rrincipal fundamento a narrativa 

pronunciada pelo poliqucixqso na linnuagcm do seu discurso, capaz 

de b~cc-1· cultLu·almcntc os liame~~ da ,-ealid::J.d(~ sócio·-histól·ic<J .• 

A rcdaç~o deste trabalho contempla, pois, discussões 

sobre o discurso metaforizado do poliqucixoso, visando comrrccn-

dE-lo em sua condiç~o de ator social através da sua própria ''lei-
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tura de mundo··, buscando alcançar~ a partir daí~ a realidade 

maior na qu~l esti inserido, mas da. qual se vê alheado. 

Desde que contemplados os discursos dos poliqueixosos~ 
\ 

' 
qúal o lugar reservado para os depoimentos e discursos dos médi-

cos? Esses ~ltimos, sio utilizados principalmente como ponto de 

referincia ·.das discuss5es · teóricas, das contra-argumeritaç5es 

apontada~ reles atores · sociais doentes~ rara a compreensão das 

~5es de sa~de e de seus resultados, para as regras determinad~s 

rel~s Políticas de sa~de, enfim, pelos problemas considerados ~n-

traves estruturais e funcionais que, . frente ~s amarras do poder 

de de~is~o m~dica~ tomadas de condutas nor~ativas~ fazem da Sa~de 

p~blica e do Sistema de sa~de, um verdadeiro mecanismo mantenedor 

de doenças. 

O tema do trabalho: .''Poliqueixoso: Met~fora ou Realida-

de?'' tem, por fim, a intençio de permitir uma leitura ampliada da 

Sa~de p~blica vista sob o enfoque sociológico, ~trav~s de um dos 

seus principais pontos de estrangulamento: a populaçio poliquei-

xosa. 

Para tanto, o"desenvolvimento deste trabalho, num pri-

meiro momento, trata do ENFOQUE SOCIOLciGICO DAS CONDIC5ES SA0-

DE/DOENÇA DOS ATORES SOCIAIS, onde sio discutidas quest6es de ca-

riter teórico, considerando-se os aspectos dinâmicos da sociedade 

e dos seus personagens adoecidos. Num segundo momento, intitulado 

AS METXFORAS NECESSXRIAS~ ~ entocado.o poliqueixoso e as metifo-

ras que constrdi~ na condição de ator social adoecido, inserido 

no contexto sócio-cultural ~ue alimenta as contradiç5es sobre o 

corro~ o real e o imaginado~ configurando o cotidiano, edificando 

as represcntaç5es sociais~ orientando os rituais sobre a sa~de e 
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~l d .o ··:~nç~ ... 1-..!o morn.:~nto ~;(~guirite, em AS 11ETÁFOI~r~S DA POLI<~UEIXi.lj, st{o . 

t6mados · dep6imentos de .poliqueixosos oriundos dos Servi~os de 

s~~de, · ~arfando . discu~sos metaforizados sobre as condições de 
\ 

adbe~imento e padecimento, refe~entes ao~ males do corpo e aos · 

dos esquemas de atendimento dos Serviços ·de sa~de disponíveis. 

Si~ destacados ainda, na referida parte, a . riqueza do ponto de 

vi~ta das metiforas, capazes de traduzir as condições da miséria 

hum~na. ~ gtiisa de CONCLUS~O E CONSIDERAÇÕES FINAIS, sio tecidos 

·os liames que embasam as discussões teóricas e pritica~ no decor-

rer do trabalho, sugerindo possíveis saidas para os problemas da 

roliqueixa e dos poliquei~osos, um Sistema de sa~de e uma Sa~d~ 

. pdblica que, em nome da sadde, tim g~rantido a continuidade das 

doetic<:J.s ~ 
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2. ENFOQUE SOCIOLdGICO DAS CONDIC6ES SAdDE/DOENÇA DOS ATORES SO

CIAIS: 

"O que vê o olho intelectual? Id~ias, 

conceitos, essincias. Como os v&? Como 

universidades . exist~ntes desde todo o 

sempre e em parte alg~ma do visível, 

contrapostas ~ · individualidade empÍri

ca do aAte~, existentes em algum pcinto 

do tempo e do espaço • 

. Harilena CHA~i 

"Janel~s da Alma, Espelho do Mundo" 
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2.1~ Paisagem: 

Uma abo~d~gem\da so~iidade ind~strial a ~ar~ir das . suas 
\ ··.·. 

condiçÕ~s de di"f~l·encfa.ção, 1dista.nciame.nto e desigualdad(~ inte\·-

. nas, · 

· duais 

p~~mit~ cibservar ' um conjunt~ .h~terogêneo de traços · indivi~ 

d{s~ ~~ei que, quando enfocados em sua generalidade revelam 

aspectos comuns - na sua exterioridadeJ manifestados. a ~artir d~ 

.· cap~~idade ~e rerresentaç~o social da população. . . . . 

Se o plano . de diferenciaçio interna da sociedade for 

arr~mess~do . ~ compreensio sociológica. de~de as s~as diver~&ncias 

e particularismos, ser~ possibilitada a apreensio das relaçõe~ 

sociais tal co~6 a r~conhecemos hoje: um aglom~rado .de disfo~mi~ . 
. . . . . . . 

dade~~ de conte~dbs cont~rbados que permite sejam dissimuladas as 

diferenças em funçio da sustentação das regras so~ia~s n6rmatiza~ 

das . E.'m parimetros que, institucionalizadas, dio con~or~idade à 
. . 

totalidade . do social (aparentemente homogêneo) que . configura o 

convívio coletivo. 

Como compr~ender parte/todo do social afirmando de an

temão hav(.;-\· · uma d icotom.ia . inte,· na n~sgua\·d:;~.d:;~. e emoldU\"<:~.da rm· 

detenninantes da sua estrutura t'ormal'? 

Buscando exrlic~ções para tais incongruências e sua 

complexa manifestaçioJ faz-se necess~rio corisiderar o enfoque 

analítico qu~lita~ivo dos fatos e das ~ções .dos atores . . . 
sociais, 

visando descortin~r o . ponto d~ a~~lgam~çio dos c~racteres do vín~ 
culo hist6rico~ capaz de manipular os atores~ seu imaginirio e 

so-
suas 

cial~ 
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Tal cdnte~do, ~or sua vez, capaz de montar verdadeiras 

" t e i a s d c::- s i g n j. f i c a d o s , é d c::- nO m ir'1 <:t d o c u 1 h li- a" . < G E E I~ T Z ~ C • , i 9 7 8 , 

Se ~ ~c::-rdadeiro considerar que na condiçio de mecanismo 

complexo a sociedade apresenta-se multifacetada~ incoerente, con-

tr~ditória, n~o permitind6 visualizaç~o imediata da natureza das 

referidas contr~diç5es, a ahilise qualitativa visando a compreen~ 

sio de fatores historicamente encadeados, apontar~ p~ra a compre-

ensio das partes, favorecendo a abordagem do todo que nos inte-

sentaç5es sociais surgidos em cada época e que o homem cumpre no 

percorrer do seu cotidiano. As~ectos objetivos estio presos ~ 

consequente materialidade e constituem concretamente o mundo de 

de objetos, guarda símbolos e sinais que se prendem ao processo 

consciente ~ob a forma de signos ideologizadosi, p~lo mecanismo 

de:.· int e\"11i;l 1 ização nec.essi;~\- i<Y à sedução humana: ~nseio, idea 1 iz<:'!-

ç:ão, identificação, mitos, ritos, projeç5es, todos estes motiva-

dos e reforçados pelo desejo. 

<i) "Ide o 1 og i<:1 n~o é apenas a ~- ep \" esen t ação imag in~~- i a do ,-e a 1 
rara servir ao exercício da dominação em uma sociedade fundada na 
luta de cla~ses, como não é apenas a inversão imaginária do pro
cesso histcirico na qual as idéias aturariam o lugar dos agentes 
histciricos reais. A ideologia, forma específica do imaginiri; so
cial moderno, ~ a maneira necessária pela qual os agentes sociais 
representam para si mesmos o 'aparecer' social, econ6mico e polí
tico, de tal sorte que essa arar&ncia (que nio devemos simples
mente tomar como sin6nimo de ilusão ou falsidade), por ser o modo 
imediato e ab~trato de manifestaçio do processo hist6ric6, é o 
ocult amsnt o ou ,a di ss i mul <:1d~o do \" ec:d • Fun d amen t<:d me:·n te, a i c! eo·,
lonia é um C()\"PO sistemático d·:::- \"(~p,·esentar;ões (-:'de nonrw.s _que 
nos ' e n s i n a m ' a c o n h E.' c e,- G~ a a 9 :i. \" n • ( C H A Ui , 11 • "Cu 1 t u 1· a e De rn o
cracia" 4.ed"!' S~{o F':J.ulo, Co1·t.:-::<!, 1~:>89, p.3) 
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estando os homens frente ao processo de 

i n t ~ 1· n ?. 1 i z a ç ã o d 8 s ~.E: s o b j e t os e c o n s t nu;: ã o d <:'\ s ma n i f e s t a ç: õ e s s i m-

bólicas, d~o conformidade ao imaginário revelado nas representa~ 

ç:oes~ através da exteriorização d€ suas ações que esperam obter, 

ror rarte do outro, correspondência, comrreensio, arrovaçio. 

ADentes sociais, participantes de uma cultura organiza

da adequada ao seu temro e experi~ncias, compartilham símbolos e 

sinais convencionados, de tal forma que suas representaç6es sejam 

a1~umas vezes tomadas como subjetivas, outras, como objetivas ••• 

Via de regra, dado o controle que exerce sobre a mani

pulação do conjunto comunicativo simbdlico, da _aprorriaçio dos 

me c a n j, s mos c! e c\ r l" e t:~ n ~;~~o , d i g e s t ã o e c o m p l" c e n s ~'\o d as me n s <:'\ g e n s , o 

homem _ convencc .. - sc qu(~ é possuido1· do .contl·c:;,1e dos seus pc-;-nsamc~n

tos, sentiruentos e aç:6es. 

Uma vez considerada essa tríad~ particularizante, faz

se necessária sua objetivaçio, configurando-se entio o sentimento 

de posse a que dr~'sejo e anseio indu:::em. r:1 ne-ssa condição que o 

indivíduo sente arror~iar-sc de seu prcirrio corpo, por suspeitar 

conhecê-lo. E, se assim for, consequentemente t~~lo! 

li:eg nJ. g c~Ta 1 , <1 que 1 e que 11 t em11 ~.1 g o, f::~•~ u ~:;o dele já · que 

~de sua propriedade ..• 

Relacionando tal propriedade com as condições de desi

gualdade c de contradic5es sociais/existenciais~ o proprietário 

do 1
.
1 c o 1· p o p os s LtÍ do 11 

, a 1 v o do 0 desejado e do a n s :i. a dó 11 
, s u 1· p r e e n de

se c~xr1· o r 1· i v.d o ! 

f1a s ~ de q u e f o nn a · ex p l" o p l" i Z'\ r o q u e 1 h e é p l" ó p 1· i o p o l" 

desejo c mesmo · por consenso? Dadas as gritantes difcrencia~5es 

sociais cada vez mais agigantadas, o impedimento participat:i.vo, a 
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desinformaç~o e ignorincia, o indivíduo se vê aliiado ~ sua con-

diçio exclusiva de crer-se totalmente despossuido. Helhor dizen-

do, ~uando nada se possui, possui-se ao menos a si mesmo... ao 

seu próprio corpo ... 

Lê-s e em Da v i d u:. B 1~: E T m~ ( i 9 8 2 ~ p • 2 2 3 ) que " o c m· p o é o 

eixo da nossa inserç~o no mundo. Existir e em primeiro lugar se 

mover, é transformar seu ambiente por uma soma de gestos aprendi

dos~ é direcionar a outros fatores sociais um repertdrio de ges-

tos socialmente codificados, é atribuir pelo filtro das sensaç5es 

mJltirlas quem nos perpassa com significaç5es .os dadoi oferecidos 

pela realidade exterior, é colocar a cada instante em jogo, uma 

capacidade de interp,·etação, estímulos que emit<~ o cm·po em si

tuação. de cloenç:a OLl de fadig(.'\ 11
• 

Pergunta-se: como é visto esse corpo ~nquanto um objeto 

cónscientemente falível, inst~vel~ stijeito ao adoecimento, pade

cimento, tratamento e morte? Frente ~ insegurança da prdpria fa

libilidade orginica e da fal&ncia institucional que deveria ampa

rá-lo, socorrê-lo, s~10á-1o, cur~~lo, seu propriet,rio se reco

nhece um não possuiddr ·daquilo que julga ter de seu, com excl~si-

vid;:~de. 

Cabe ainda indagar: seria essa a representaçio exclusi-

v:~. das camB.das soe i3.is economicamente despossuídas? ~~pena·;:; os mi

seráveis s~o falíveis e vêem frustrados seus desejos e anseios? 

Arenas os habitantes das cidades se reconhecem desprotegidos e 

expropriados? Os habitantes do campo, nio? 

Questão de sobreviv&ncia ou de auto-defesa~ todos· os 

inclivúluos., , de todos os estn\tos sociais, particip<:""tntes ele dis-· 

tintos níveis culturais~ manifestam-se angustiados frente i re-
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rrcss~o dos seus desejos ••• 

O que deseJam? Vida e Sa~de! Como reage~? Procurando 

pelas formas, as mais variadas, desde as tradicionais ~té as .al-

tenç~o da vida: ser saudável (fetiche)~ como condição de ser fe-

liz <ideologia>. 

Diversificaç5es nas inform~ç5es, níveis intelectuais e 

de · particiraç~o cultural, arremessam distintos indivíduos para 

m~ltiplas formas de buscar soluçio para as ~ng~stias presas ao 

reconhecimento de não deter total controle sobre sua principal 

propriedade: seu próprio corro .• 

Indivíduos de qualidade de vida2 superior, muito embora 

tenhi:\m acesso a médico~;, medicamentos e tratam·entos, continuam 

manifestando uma rotinização de busca pelo desedado, que s~ tra-

duz sob várias formas, camufladas, muitas vezes, pela sedução do 

.poder de compra e sua suspeitada satiifaçio. Outros~ de qualidade 

de vida inferior, limitam-se em buscar preferencialmente · pelos 

serviços de · sa~de, ~onsiderando-os ~nico meio e bem . d~ que farta-

ment~ disp5em~ Ambos a~gusfiado~, nenhum deles ~ompr~endido! · 

-----·----·-
(2) " um verdadei1·o p\·ocr~sso de desenvolvimento · nt{o pode se 
restringir a um mero crescimento quantitativo do rrodutd ••• para 
que esse crescin1ento quantitativo se verifique de maneira cons
tante e se auto-sustente, uma strie de modificaç5es estruturai~
qualitativas- serio necessdrias.( ••. ) O sistema econ8mico no seu 
todo, dever{ apresentar a1teraç5es de ~strutura, tais como as re
ferentes . ~taxa de formaç~o de cap{tal, à distribuiçio func{orial 
e mcsmo.geogrifica da população, ao nível ' tecnológico~ à com~osi
çio dos investimentos~ tantas outras. C ••• ) Percebe a humanidade 
que nem sempre a qualidade de vida . ~ favorecida pelo desenvolvi-
mento~ e mais: ela etn muitos ca.sos pode ser diretamente comp\~ome·
t id:a. p~do ln(~smo". (1'-!USDEO, F .• "D·~senv61vimento •=: Ecologia". : São 
Pau 1 o~ S<:\\-<Üva ,. · 1973 ~ p . . 6-7 > . · 
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Para indivíduos de ambos os níveis de qualidade de vi

da~ uma continuada so·freguid~{o pelo consurnco, seduzidos von.=\zmente 

r>ela mídia~ rublicid<J.de, m:;~xl<eting e g\·ifes, numa continuada ex·-

pectativa pela busca. de c~idados médicos, reforçados pelo fascí-

nio das diversas especialidades da área, sofisticaçio de exames e 

por equipamentos com técnica comput~dorizada. Mais uma vez, ambos 

insatisfeitos e aptos para a continuidade das queixas. 

Procedentes de nível superio~ ou inferior de qualidade 

de vida, os indivíduos ter~o condiç~o de representar uma maior ou 

menor incidência de satisfaçio e de bem-estar, conforto ou o que 

o valha, além da condiçio de aperfeiçoar seus discursos sobre an-
. 

tigas queixas, elaborando outras novas, na tentativa de melhor 

exporem-se aos cuidados médi~os e, quem sabe, serem ouvidos, se-

duzidos, amados e curados ..• 

O enfoque da análise retorna agora ao início dessa dis-

~ussio. No interior da sociedade estruturada, ndrmatizada e re-

grada, ocorrem diferenciaç5es e distgncias cuTturais que co~figu-

ram a discr~pincia dos estratos sociais, da mobilizaçio das ma~-

sas, de consciência e luta de classes. Além di~so, o desnível 

abusivo da divisi6 do trab~lho e da iep~rti~io · econ8mica e~tio 

manifestados~ sio materializados e somatizados, traduzindo guei-

xas de m~ltirlas ordens, correspondentes~ multiplicidade das . di-

ferenças sociais internas. 

Mais uma vez, a constataçio de que a sociedade como um 

todo e queixosa de suas car&ncias~ de suas ang~stias, de suas 

Os c a m i n h os a s ch- em per c o n· i dos n a b u s c a p e 1 a s at i s-. 

façffo das necess~dades sio variados e incontáveis~ embora alguns, 

mais exposto~ ~critica e ~ observaç~o. 
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A pres~nte análise visa enfo~ar preferencialmente aque-

les ·queixosos que est5o · irremediav~1mente buscando por sa~de nos 

serviços r~blicos. Estes, via d~ · regra, sio ·os menos favorecidos 

. ~~ de 11 :Í VP.i S Ck qU.<.'\ 1 idade. d ~:.' . vid ~J. ·.in·fe)· ÍO)". 3 

Por que eleger tal amostra como objeto de an~lise deste 

.tr<J.b::J.lho'f p,·imeinJ.ITH.;- nb:.-, · pelo fato destes indivíduo~; estaxem mais 

expostos ~ observaç~o que outros em iguais condiç6es~ embora in

dividualmente nio convencidos serem adequados.à proposta de tra-

· ba 1 h o; . Segundo, pela prec~ria condiç~o de assist~ncia a sa~de 

oferecid a àqueles usuirios; Terceiro, visto que aqueles que se 

julgam os mais despossuídos; consideram o resgate do seu corpo 

muito ma is possuem; e, por ~ltimo~ ~arque os que buscam pelos 

Serviços ~~blicos de sa~de cumprem uma rotinizaç~o/trajet6ria ' 

(re)forçada pela burocratizaçio de tais serviços~ 

No cumprimento do ritual em busca pela retomada do po-

der do corpo, cumprem os usuários dos Serviços pdblicos de sa~de 

verdadeiro cerimonial e, em assim sendo, personalizam a forma de 

consci&ncia que t&m a respeito da a propriac i o do corpo, da sa~de, 

do atendimento, tratamento e cura ••. 

Tais indivíduos têm sido a lvo de <J.tencão p ::~.ra v:5.rios 

pesquisadores da Sociologia da Sa~de. Alguns deles, procuram to

mar como referencial de anilise ~ Sa~de p~blic a , outros, os prd-

piios queixosos, suas concepç6es~ predi1eç5es e arqu~tipos cultu-

rais. 

----·------
( 3 ) t) a 1 e n o t a l" q u e o t e 1·"m o " 'I Li a 1 i d a d e d c v i d a " t em ~; ü J o u t i 1 i z a d o 
como sin8nimo de camadas ou estratos sociais, r e ferindo-se os ní
vei s dessa qualidade ~s camadas ou estratos soc i ais superiores ou 
inferiores , ma ntendo, no entanto, um sentido que n~o exclus iva
mente seja a tracluçio da riquez a ou po~reza econ6mica. <N.A.) 



Avaliados segundo diversos crit~rios e enfoques que v~o 

desde· 11
0 olhar m<:~gico até o olh~1.r social", (SCLIAF\~ j_987), din-

n~o sio livres para desenvolver um discurso sobre a doença~ sendo 

suas tentativas de exrlicaç~o frequentemente seguidas de uma 

constatação de ignor~ncia ou· do apelo ao ~nico especialista auto-

rizado a falar da doença: o médico. Sabe-se que existe um n~mero 

ilimitado de doenças, uma multiplicidade de remédios e que a Me-

dicin<.". const j_tui uma ciência complexa, extc:.-nsa, in~-~cess:ível •.• 11 

a partir dessa visio, que hi um grau de 

compreens~o e consci~ncia do queixoso sobre o processo de legiti-

midade · da Medicina como forma incontestjvel de buscar apoio para 

salvaguardar-se enquanto propriet~rio de seu corpo~ amparado pelo 

olhar ~ientífico daquele a quem roderi dirigir a enunciaç~o4 do 

seu estado de sa~de. 

Frente à certeza da falibilidade do ·corpo <sua prbprie-

dade > face ~ doença, os sujeitos que procuram pelos serviços p~-

blicos de sa~de, est~o, no geral, frente a um impasse que os co-

loca em confusio por nio encontrarem esquemas explicactivos ou 

rec~itas eficazes para a recuperaç~o da sa~de e, consequentemen-

i 97~3), 

vendo-se numa situaç~o conflitiva. 

--·-·-·-·-----
( 4 ) 11 A 8 n u n c :i. <:t ç: t~ o ~ c o m p \- e e n d i d <:i c o mo um a r P. p 1 i c a d o cl i ~ 1 o g o ~- o ·-· 
cial, ~a unidade de base da lingua, trata-se do discurno inte
rior (di~logo consigo mesmo) ou exterior. Ela é de natureza so
cial, portanto ideológica. -Ela não existe fora do contexto so
e i a 1 ~ j á que cada 1 o c u t m.. t em um ' h m· i z o n t e s o c i<.~ 1 ' • H á se 111 p \" e um 
locuto\· <lo mcno~::- pot:c~ncial. o' locutm· rens<J. e S(~ e><t-1\"itn(~ p::~x:::1. um 
a u c1 it ó r i o s o c i<.~ 1 b em cl e f i n i d o " . ()~ c:ll( 1-1 T I I~ , I 'i • " 11 a\- x i s mo e F U o s o·
fia d :;;~. 1 :i.ngua!Jcm". 4.ed. ~ São Paulo, HUCITEC:• ~.<i'8B, p. i6. 



N~o se rror5e nesse trabalho reproduzir os mesmos con-

ceitos compreensivos utilizados ~or BOLTANSKI . (1979) na sua an~-

1 . . I. '' ("' ·1 : . ·. " " 1 s c s o J r c · J a.s se s ~=·o c 1 v. 1 s e, o c o\" p o p o r n a o s ~::r ~? m a <1 u i ~~ n f o c a--

d os os que j_ x o~, os c o mo um t' a t 0\"' d e n:: s p o n s a b i 1 i d a d e ou c u 1 p i:1 b i 1 i -

dade exclusivas pela sua rrdrria doença. Seri preferível compre-

endi-1os seoundo o conceito de cultura adotado por GEERTZ Ci978) 

s a ü d c~ , do e n ç a e d o e n t e v <.1 \" ÜI!TI s i m b o 1 i c C:1 me n t e em c <."1 cl ~~ t "~ m p o e em 

c<J.d~. socicd<:t.de. 

Em se concebendo o binômio saüde/doença a partir do re-

corte cultural, espera-se n~o haver risco de perder a vi~~o de 

totalidade. Pelo contrário, espera-se garantir tal vis~o. Assim, 

busta-se nio estar culrabilizando com exclusividade abusiva o 

-
queixoso, nem mesmo os serviços de saüde, mas estar avaliando o 

sistema social . industrial, o modo de vida urbano, a qualidade de 

vida, considerando-se desde o ar que se respira, o . trabalho que 

se tem, o quinhão econômico que caberia aos diferentes estratos 

sociais ror direito, as regras ineficazes aplicadas com injusti-

ça, at~ a ideologia dominadora e autoritiria considerada geradora 

das j~ apontadas desigualdades. 

H~, contudo, algum recado imperd6ável pela simples de-

sigualdade am um sistema capitalista no qual o princípio que o 

rege é a rrcipria desigualdade? N~o! O imperdo~vel é a discrepin-

cia e a distincia sdcio-cultural geradas por essa desigualdade! 

Ta 1 f a t o c <."1 \" \" e~~ <."1 os :i. n d i v i d u os d as suas c o n cl i d1 e s · d e . 

tralizados os pricipais ~roblemas sociais, dentre eles o apontado 

rroblema de sa~de, suas quest5es e imrlicaç5es. 
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<;;equente f;:\lt·a de · ~)aLÍde é tarrtbélil avalic:·,x o probl(;~ma muito limita·-

damente.· •• CCHAMHci, 1986). Seria ~~lido, para a busca da compre
. \ 

ensão ampliada do prc>blema,\ ali;:u· tal situc:~ç:ão uma vez mais ao 

reforço da cultura, "como um documento de atuaç~o e~ portanto, 

p~blica, porque o seu significado o é~ como sistema ent~elaçado 

de signos interpretáveis ( ••• ) /pois/ a cultura nio é um poder, 

algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos 

sociais, os comportamentos~ as instituiç5es ou os processos; ela 

é um contexto~ algo dentro do qual eles podem ser descritos de 

forma inteligível • I.. • .~ 't ' 4 'd. j n 
lS~O e~ ~escrl os com ~ensl ace n <GEEI;:Tz, 

1978, p.20). Portanto5 compreender a qu~ixa, implica em compreen-

dGT · a. cultuxv. e "compnz·cn<há ::3. cultu)·::J. de um povo (~><pÕe ::3. suB. 

n o r ma 1 i d a d e se 111 1· e d u z i \" <;; u a p ;:u· t i c u 1 <H' i d a d e" • ( i d • i b • 5 p • 2 4 ) 

dono do prciprio corpo frente ~s contradições do cotidiano a par-

tir dos deline::wtcntos da. cultuxa. ~ é bu.sc<H pela leitun>. das P"-

rresentaç:Ões sociais, sem divorciá-la de suas irnrlicaç:Ões, nem 

t m· ná--·1 <J. v<.I.Z i a. 

A partir das observações da realidade dos queixosos vi-

sando coteji-las com leis ordenadoras~ é evitar uma infer&ncia 

c 1 í n :i c a , p o i s . " o 1 h a\- <:1 s cl i mE~ n s éí e s s i m b ci 1 i c a s d a a ç ã o s o d . a 1 ( • • . ) 

n~o é afastar-se dos dilemas existenciais da vida em favor de al-

gum domínio empírico de formas não emocicnalizadas; é mergulhar 

O universo estranho da doença é, para o doente, um to-

tal arremesso aos argumentos simbdlicos que ser~o traduzidos nas 

suas representações, montarão seu imaginário e serão tomadas como 
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p :,:~.r t.:~ c OITII'' r een ~d v e 1 do fTl(·;-c ::w i ~;mo c on h- o 1 ~.d o1· da ide o 1 og i:;:~. v i g en ·-

Frente ~ doença e existincia dos Serviços de sa~de, os 

queixosos nã6 terão senão levar suas queixa~ ao referido Sistema 
. . 

de i'Üthdimento ~ sa~de. Estclndo c\li r~nvolvidos, cump\·id:{o reg\·as 

ritualizadas dos caminhos em direç~o à sa~de/cura. O argumento 

que têm em m~os para salvaguardar s ua propriedade (o corpo), re~ 

conhecido ao mesmo tempo falível e expropriado em sua ess&ncia, ~ 

I!' 
o do mecanismo da linguagem.~ 

Tal me c <:In i smo, limitado pelas condiç5es existenciais 

mais amplas, sofrerão transformaç6es e até deformaç5e s , caracte-

rizando a concfj.~~~{o "sine qua non" do pr·ocesso ele t·itua1 izaç:ão cl<:t 

doença e das queixas. 

Venc~ as barreiraas elas exig@ncias burocr~ticas~ resis-

te ao tempo de espera, à expectativa, ao desejo;_aos códigos es-

tabelecidos, ~s ofertas das especialidades ( ... suas queixas sio 

tantas que o queixoso chega a julgar-se em condiç:5es de ser sub-

metido/tratado ror todas elas) e defronta-se com o t&cnico em 

sa~de, cujo olhar científico poderi culminar no possível diagnós-
t . . 
• J. c: o. 

cesso interativo e seus derivativos também incongruentes e desi-

guais de status e pap~is sociais. 

( ::; ) P ct ,. a J:l (-1l( 1-1 T H! ~ " a p ,- i m <d. 1"<:'\ p a 1 cl v ,- a e a LÍ 1t i ma , o c o me c;: o c o 
fim de uma enunciaç~o permitem-nos j~ colocar o problema do todo. 
O pn.1cesso da fal<:l, comp1·eendido no sistema amplo como p\·oce:-~s~:;c:l 
do::.· <üivid:~vle da lingu<J.~Jc::-m t<ud:o e><terim· como intcl·im·, é inin··· 
terrupto, nio tem começ:o nem fim. A enunciac;:io realizada é como 
Llln::3. i'lh<.1. c~mcrgindo de u.m occ<:l.l'lO sem limites, o discurso inte1·io1·. 
As dimeris5es e as formas dessa ilha sio determinadas pela situa
ção da enunciação e pelo seu 'auditório'. A situação e o auditó
rio obrigam o discurso interior a realizar-se em uma expressio 
e><t e1· i o1· de -f' in i d ::J., qu.e ~:;c in scn< di,- ebJ.tnc~n te no c on t e><t o n ~:ii:o vc1·
balizado da vida corrente, e nele se amplia pela ac;:io, relo gesto 
ou rc1a resrosta verbal dos outros participantes da situação de 
enunciac;:io. Uma · quest~o completa, a exclamac;:io, a ordem, o r~di
do, ~;~io cnunc:i:,:.çôes complet::3.s típicas da vid:0. em-rente. Todo~; 
< ••• ) exigem um complemento extraverbal assim como um início nio 
verb::3.1..,.(E:(~I<HT:CU, . i'i .. , op.c:it., P~ ií~5) 

' . ·. 
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A6 analisar as relaçaes sociais nessas condições~ BOL-
\ 

(i'/79) também <:'\ponta que "os doentes talvez tenh<:'\rrt cons-

c1cnc1a da distincia s9cial que os separa dos m4ditos c talvez 

porque estejam em situaç5o d~ saber, ou pelo menos d~ pressentir 

que a relaçâo entre doente e médico ~ uma relaç~o de classe e que 

ci::J..l do d<).;~ntc~". (p .39), CO\"\"OIJOPJ,ndo o p\·inc:ípio de d.;·~Sl9U.:J. ld ::J. -· 

de.A partir daí, os doentes, frente ~ infinidade de doen,as pos-

s:ivei·:; nsabem que tudo pode acontr.~cer com sc-?u corpo!, ou. por culpa 

da doen'a ou por culpa do médico e que n~o h~ mal t5o monstruoso 

que nâo possa atingi-los ( ••• ) sendo até que o prdprio tratamento 

·parece muitas vezes t~o monstruoso quanto os sintomas das doenças 

de~critas que n~o t~m nome em nenhum tratado de Medicina''. <BOL-

TM·ISI< I, i 97'"1, p. 35-9) • 
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·. 2.2. Cenário: 

A d~scriç~o it~ aqui 2sta~~lecida d~staca asp~ctos do· 

cenirio . no qual . est~o inse~i~as um~ multiplicidade de persona-

gens, símbolos~ códigos, cat~gorias dispostas em int~r-re1aç6~s 

~ue sio tamb~m dispostas e referent~s a essa mesma multiplicida-

de ... Status, papéis~ conceitos, consensos, preferências, quei-

><as, são compotH!ntes do qu<:1.dro de repl·e-~ent::J.ç6es do doente no que 

diz respeito ~ · propri~dade do corpo, sa~de, doença, típicos de um 

cotidiano caracterizado por contornos desiguai.s, manifestados sob 

fonna ·de 11 enunciaç:~o". 

Neste mesmo cenário, emoldurado rigidamente por deter-

minantes normativas, . iintomas/queixas, embora externalizados pe-

los indivíduos adoecidos, não . sed?.o tomados como forma de mani-

fcstac:io individualizada, mas enquanto .puro produto da interação 

social, frutificada a partir das inter-relac:6es estabelecidas en-

tre os participantes deste cenirio. 

Objetivando então - umri dis~uss~o sociológica a partir 
' 

das enunciaçoes <vistas como resultante das relaç5es interati-

vas), estas serão tomadas como situação consequencial quer seja 

de 11 Um ato da fala determinado pela situaç~o imediata 

médico/paci~nte -, quer do contexto social mais amplo que consti-

tui o conjunto das condiçoes de vida de uma dcterminad~ comunida-

de linguístican.<BAKHTIN, 1988, p.12i) 

Avaliando o processo de construç1o do cenirio dos quei-

xosos~ teremos nele delineado o personagem que sera objeto de 

anilis~ sociológica: um queixoso tipifica8o, que submetido ~ ro-

tinizaçâo e repetiç~o das quei~as~ ~ força da enunciação que ela-
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bora a partir de seus sintomas~ estará fortemente enlaçado nas 

teias da rerresEnt~ç~o~ do imaginirio, compond6 ~imbolicamente o 

seu mecanismo de defes~ e e~istência, buscando, atrav~s deles, 
I. 

enunciar-se para permitir sej~ compreendido seu corpo, visto como 

A partir da poss1bilidade da enunciaçio ser~ arquiteta-

do um verdadeiro quadro semiológico linguistico com objetivo de 

encontrar correspond~ncia entre os sintomas e sinais da doença 

que sejam referentes aos sintomas e sinas orginicos que estio ao 

alcance do do&nte. A linguagem será cónsiderada ''reflexo · das re-

1 aço c s s o c i <li s e s t á v e i s dos f a 1 a n t e s" • < B t:'ll< H T I b! , 1988, p.i47) 

Considera-se entio o uso d~ força expressiva um meio de 

conduzir o paciente à traduçio dos s~us desejos e anseios median-

te uso da linguagem sobre a ~u~ixa que, ao ser utilizada, "reve~ 

la-se, no momento de sua expressio, como o produto da interaçio 

viva das fon;as sociais". <Bt·li<HTIN, i988, p.66) 

Uma vez instalado o quadro de rotinizaç~o e repetiçoes 

consecutivas de queiXeiS no cotidiano do indivíduo adoecido, bem . 

como atos de enunciaçio por meio do uso da linguagem, estará sen-

do caracterizad6 o processo de comunicaç~o que se manifestar~ 

tos, atos simbólicos~ cerimônias, etc.) dos quais ela & muitas 

vezes apenas o com~lemento, . desempenhado um papel meramente auxi-

1 i a r" . ( B A I< H T li~ , i 9 8 8 , · p . 12 4 ) , asse gm- ando a c o n t in ui da de t í p j. c a 

do retorno ~ queixa, aos serviços de sa~de, ~s novas investidas . . 
em busca do corpo saud~vel, novos encontros e inter-re1aç5es com 

o m~dico consultante. 
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() arel·feiçoamento ocasionado pela \"Ot ina 11<..'\ IJLI.SC::l pel a. 

cm· a poder·á pt·ovoc~u- _ um <:~ Pel~feÍI;:oamento nos <:"\rtif':ícios _enunciado-

,~- e_ s _ d_ o~;~ ·sintO_ maS a_·._-. <_~e)· em '- .b~ ;J.d u:z l dOS d U l" ::3.11 t;. : ·.~. ··· 011. <::.Lt 'l. t ;~ . .., '" - ~'" médica qu.c~ 

sua vez, variaç6es e transformaç6es: d~ver~o 

comunicativos, btJ.sc<J.ndo 

mais apurada, por parte do outro, sobre 0 corpo do 

.. 

Daí ~ utilizaç~o de recursos metaf6ricos6 hi pequena 

di~t~ncia, pois ai metjfora~ visam sustentar o di~curso para fa-

zer-se melhor compreender e~ . talvez, assegurar a reconquista de 

posse do corpo sadio. 

A enunciaç~o sofrerá, por assim dizer, a força da afec-

çio· d~ fala met afórica~ categorizando . o doente nio mais como mero 

··queixoso reclamante, mas como um ~perfeiçoado e~plicitador de _s e u 

quadro nosolcigico, para o qual adotari um ccidigo linguístico se-

mio16gico típico, supostamente compreensível. 

Referindo-se ao uso da metifora em Sa~de p~blica, ana-

1 i s a n d o o 11 ó 1 h a r· s o c i a 1 , S C L I A R ( i 9 8 7 ) o ·faz <:"\ p m· t i r de c o n s i d e-

raçaes mais amrlas, - abordando aspectos macros~ocioldgicos, cujas 

refer~ncias sio cotejadas entre situaç6es generalizadas sobr~ en-

fo~ues sociais tamb~m amplificados. Pbr esta razio~ considerando 

o uso da metifora n~o a partir do processo de interpreta,~o do 

Ud " I 'i<::: te'\ f m· a : T \"C; p o p e 1 o q u a 1 se d á a um'"· p e s soa ou c ci i ~-> <:"\ um <:"I. 

qualificaç~o que ela n~o tem e que só ror analogia se pode admi
tir; emprego de uma palavra em um sentido diferente do prdrrio 
PO)" SCITi f:?lhallÇ<..'\ 11

• (Enciclopédia 11dl;:rro, v.i3, p .180). 
11 I 'i e t ·á f o\" a • • • e s s ri: p e -=1 u e no · e f , c â n da 1 o sem â n t i c o • • • n ~~o é p ,- o

pri<J.mcnte •.J.In::'\ · su.bstitu.iç:~::\o de ~;,(~ntido~ nr::J.s u.m<J. modific<lç;io do 
. c o n t e cl t.í d o ~; em ~1 n t i c o • • • " < D U DO I S , J • c:.' t ;:d • ~ " !~:h é t o 1· i q u e 9 é n é,. a ·-

1 (~··• • P<u- i s ~ L::..w r ou s-:;e ~ i <f/'(?~ p • i e•6, (-~p ud c,·.\li:Oh!E l~iZTTO !' op • c i t . 
p • ~l!:i) • 
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prdrrio corpo, mas como situac5ei generalizadoras~ SCLIAR aponta, 

em seu tTabalho, <.:'l.s limitações e:- o risccl de 11 usar· a metáfo,-a do 

corro para expli~ar a sociedade e em servir ao mode~o de acio de 

sa~de p~blica. Há ~ntre o sub~tantivo e o adjetivo~ entre coi~a e 

atributo, uma tensio dial~tic~: ~ medida que o social torna-se 

mais social, o corpo torna-se menos corpo; ele passa~ ser recla-

mado pelos indivíduos~ assim com~ a sociedade reclama o direito ~ 

sa~de. A consecuç:io desse direito exige um espaço p~blico nio-me

tafdrico, mas sim real, abrangente~ Transcendendo a metifora que 

acompanhou seu nascimento e buscando o equacionamento e a soluç:io 

dos grandes problemas que enfrenta, a sa~de p~blica lança agora 

· s eu o 1 h a ,- p a ,- a o f u t u r o, • ( S C L. I A R J j. <? 8 7 , p • 9 8-9 ) 

Dev~-se notar as distinç5es dos enfoques atribuídos ~ 

metifora e sua utilizaç~o. No caso acima descrito~ a alus~o é to-

mad&. ·como inte,-p,·etar;:ão feita .a pa\·tir de con~dd(·::n~J;cks d(:;: "t'on~. 

p a,- a de n t , .. o 11 e n o p ,- e se n t e t ,- a b a 1 h o , a o b se r v a ç ~{o e c o n s ide,- a ç ã o 

da utilizaç~o dos argumentos são feitos a partir da manifestacio 

do ~rcipfio queixoso que as constrói, que as referenda a partir do 

seu i m<J.g in ::3x i o~· que as articula no seu conjunto de representa-

ç5es, entrelaçadas pelos liames da cultura e d~terminaç5e~ da 

ideologia. Assim sendo~ a metáfora será considerada como veículo 

passívê1 de anilise e de reflexão dada sua origem intimista, pes-

soal, individu.:alizada, que se \·efe\·e significativamente ao con-

texto maior, diferenciado/amalnamado da visio da totalidade. 

A análise e interpretaçio das relaç5es sociais observa-

das a partir das representaç5es manifestadas sob a enunciaçio me-

tafdrica ~ermitcm comr~ccnder as alteraç5es das teias das rela

ç5es sociais~ das funç:6es comunicativas e do processo de rotini-
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zaç~o das queixas, bem como a manutenç~o do quadro de enfermida-

des, aDravado pela~ contradiç5es existentes nos proc€ssos de 

acesso e de acessibilidade ~ sa~de, tornando cada vez mais incer-

to o resoate do corro como possível propriedade saud~vel. 

O quadro adoecido in~tala-se no imaginirio do doente e 

altera a representaçio do eu cotidiano, principalmente a partir 

d o m () 1m·? n t o em que , n <.'\ c o n d i o;: ~;,o d e s uh m i s s o à~;. \" e g \" v. s d a p r o c u r :a. , 

ritualiza sua prdpria doençaJ ritualizando seu corpo, estimulado 

ent~o a reinvestir: 

a) na rotinizaçio da queixa por n~o ter alcançado seus 

objetivos nas procuras anteriores; 

b) na intensificaçio da enunciaçio linguística para de-

por sobre seus sintomas, utilizando-se agora dos recursos d~ me-

c) na diversificaçio da ordem e especificidade das 

queixas, ~postando a t~ em outras especialidades m~dicas, pois, 

obediente ~s regras da diversidade que o circunda, suas queixas 

tamb~m se apresentar~o m~ltirlas e~ quem sabe, uma nova esrecia-

lidade possa enfim resgatar-lhe a sa~de; 

d) no aprendizado de um vocabulário típico sobre sinto-

mas e sinais org5nicos como possibilidade de ampliaçio da compre-

ensio . dos signos e símbolos visando facilitar a utilizaç~o das 

metáforas. 

Sendo consideradas compatíveis diversidade do quadro 

nosolcigico e multiplicidade de queixas, o queixoso assume agora 

um novo papel no panorama da.sa~de/doença: o de poliqueixoso. 

' . . ' . .. .... (" d 1 . '1.. ' 1 -~ O.uG·m e!' p od: ::3.fl to, o r o 11 que 1 ><os o·! Jn (·? o c a 1 ~'!:<~.·- o ! 



33 

Embora os termos pol1queixa e poliqueixoso estejam sen-

do . <:Hnplamente utiliZC:"\dos nos tíltimo!:> tempos no meio médico~ · prin-

ciralmente nos serviços p~blicos de atendimento à s~~de, não en

c~htramoi . uma conceituaçio a~equada para descriç~o desse sintoma 

ou desse personagem nos dicionirios ou comr~ndios médicos, nem 

nos dicion~rios da língua p6rtuguesa ou estrangeira. 

Mesmo n~o estando definitivamente exrlic~tado~ o doente 

poliqueixoso e um personagem claramente identificado no meio em 
. .. .· . 

que -atua. ~um usuário, no geral~ já bastante conhecido como ex-

cessivamente reclamante, caracterizado pela insistência e exigin-

cias juntb dos serviços de sa~de cuja rotina ji lhe e familiar. 

·ror esta raz5o consegue estabelecer identificações pessoais, o 

que f::J.vol·ece uma inten:omu.nic::l•:.:t{o _ coloc~ui<11, cont::ltos sociais 

primários e ccidigos de cariter intimista, quase sem cerimônias. 

O poliqueixoso7 é uma figura ~ue tem suas tipificações 
. . 

culturais. Mais que isso: fai parte de subcultura~ que contribuem 

rara a caracterizaç~o de seu perfil e~ ror essa raz~o~ elabora 

suas representaçõe~ sociai~ calcadas num imaginirio também tiri-

co~ ideologicamente possível e bem arquitetado dentro das rela-

ç5es hist6ricas q~e regem e controlam suas ações. 

----------( 7 ) I~ o t a-s e que h á ma\" c a n t e d :i s t :i. n ç ~{o e n t ,. e 11 p o 1 i que i x os o 11 e 
n p lu,. i !lU. c~ i ><oso 11 

.. Emb o\· a ::wtb os ::1p on t (~m uma mu.l ti p 1 i c i d :J.d e c on com i
tante de reclamos sobre sa~de e doença, os segundos o fazem por 
qu.·~ i>w.s c 1 in ic::unén t c j JJ5 t: i ·fi c:iv(d s:: (~S t ~r.o n~a 1 men t c~ di ::J.fJ no~; ti c a·-
d os c o 111 o a d o e c i cl os e ~ p o,. i s s o , s 1:-~ u s s i n t o ma ~=• e s i n ;:d s sã o d o 
ponto de vista m~dico, considerados reais. Os primeiros, tamb~m 
se mu 1 t i -=1 u r,: i x a m , p o r é m , !:',e t\ ~. !:; i n t o mas e .s i n i:"\ j_ s n ~ o ~. ã o , n o 9 e r a 1 ' 
clinicamente comprovados~ embori apontados por eles como situa
~.~ õ e s c o n c ,. e t a~. • • • ( 1-1 • t-1 • ) 

. ' e , nocumenlaçãs 
sw\co de \llbl: o.ec:~ u· c< rOs\.11:1\ 

\ltr•~t l S L 
I~l: .~~u· shO' fl\lllO 
\llllnRSIU~!li Dl · 
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Arena~ robrcs e humildes, submetidos is regras de atcn-

cl :i me,) t o d os s. e l" v. i ç o!:; p Li b 1 i c os em !:-;a LÍ de sã o de n o m i n a dos P o 1 i <1 u e i -

. ><o ·sos? (~u.B.1 qu.cl· r o 1 i qu:e i xos'?i t c in o méslno di se u.l· so :: l" (~i v i nd i c :a·

ç5es sobre o corpo? 

De acordo com o anteriormente discutido, os níveis su

perior c inferior de qualidade de vida rodem determinar quadros 

df:.' queixas, consequenb:~mente o cl<~ poliqlleixa pois, mesmo com 

distinb.)s estilos de vid<.l. e rn)c.~sso de p\·<~SE~rvaç:ão do coq.,o, st{o 

ambo~ participantes do mesmo universo ideologizado, simbolizando, 

fatores decisivoi nas suas condiç:5es de atores representando ima

ginário consoante com os determinantes da cultura. 

Assim sendo, mesmo através de diferentes manifesta~5cs 

ou estilos, qualq~er ' integrant~ da cultura poder~ caracterizar-se 

como poliCJu.ci><osoA lio entanto, os das c<J.m:ada ~~ inf•:·?l"ion~s e~t:ão 

expostos nas filas, ~ espera pelo atendimento dos serviços plÍbli

cos de sa~de. Os das camadas superiores, embora ' não se utilizando 

dos mesmos recursos na busca por cuidados de saLÍde, rotinizam uma 

outra trajetória mas ritualizam suas rerresentaç:5es independen

temente de fazê-las de forma dife~enciada. Ambos apresentam re

cortei de um imaginirio fortemente elaborado e rebuscado. 

S~o dois, então, tais personagens? Não. São um mesmo. 

Arenas suas manifestaç5es diferem ror estarem obedientes ~quelas 

heterogeneidades interrias da cultura e das sub-culturas, a partir 

das quais elaboram suas representaç5es •. 

Considera-se assim que, frente à heterogeneidade inter

na e suas dccorr&ncias divergentes entre as camadas sociais que 

comr5em a sociedade, ambos estão enlaçados ror uma mesma ordem 

ideológica e histórica, capaz de permitir a cada um deles mani ~ 
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festa~~es distintamente en~nciadas. 

O fato do~ S~rviços p~bli~os de sa~de terem ~ mostra 

el.:~mc~nt:os poli queixosos '· ~'}. p ;.uentem~?nte . menos c ::~.:muflado ~; ·co que não 
' \ 

significa ·· menos complexos o~ mehos adoecidos), f~cilita sejam 

' ele~ detectados ri; condição de objeto de pesquisa e anilise so-

cj.o1Ógica. 

Poliqueixoso diferentemente do queixoso comum e do plu-

riqueixoso~ - ci, pois~ qualquer indivíduo que, para manifestar seus 

problemas de sa~de n~o comprovados clinicamente, : recorre várias 

vezes aos Serviços de sa~de com queixas mais e mai~ elaboradas, 

no sentido de buscar pela retomada do corpo sadio. Para t~nto~ 
. . . 

lança mão dos artifícios metafóricos, na esperança de evidehciar 

com clareza seu~ reclamos. 

Assim sendo, frente a n~o decodificação de suas ang~s-

tias, o poli~ueixoso proveniente de camadas sociais superiores ou 

inferiores alegam contin~ada falta de sa~de. Par~ ambos h~ a pos-

sibilidade . das ofertas do me~cado, do poder de compra e sua con-

sequente sedução, 'tentando corresponder à simbologia metafórica 

que & utilizada como fbrma d~ diminuir os riscos da insatisfação 

generalizada) bem como uma multiplicidade de aç5es que~ no ger~l, 

enfatizam o retorno l fase queixa. Tudo ~ma questão de cultura e 

de re~resentação social, asseguradas pelo consenso de que "o tem-

po do corro não detefmina o tempo da enfermidade, assim - como ~ na 

doença que =·e \-e conhece a. vida, já que é a 1 e i d<:1 vid<:1 qu<=.' fund<:t 

o conhe-cimento cta doença". (1-./0VAES, H.l"i.D.~ :1.977:, p.20·-U 
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2~3. Os caminhos de uma construçio social: 

Vivemos uma ~otiedade altamente complexa~ rica em con-
. ' ' . . . ,. 

' 
e \ incongnlências, pob\·e em \~ecu\·sos 

· instit~iç5es de defesa dos males que acometem os indivíduos, his-

toricamente enlaçados pelos contrastes sócio-culturais. Havendo 

discrepãncias entre as partes e o todo, torna-se mais difícil a 

compreensio da sociedade se esta for observad~ de fora para den-

tro. 

A divergência ~arte/todo d~sagrega grupos, enfraquece 

laços, desperta desconfiança, ansiedade, insatisfaçio, fa.l&ncia 

emocional e org~nica. Sio construídos assim os princípios dos 

desvios, conflitos, repressões, distorç5es do imaginirio e das 

rep\·esent ac;ões, sectarizando a cultura, desord~nando os princí-

rios .da vitalidade, oportunizando a presença da doença e enfra-

quecimento do poder. 

Pela mesma raz~o, como se r .eagindo a tais fatos, nota-

se uma crescente valorizaçio da vida biológica e do bem-estar 

saud<~ve 1 relacionados ao sentido de poder sobre o próprio corpo. 

~ de se considerar que no poder começa pela dominac;io do prcirrio 

corpo, parte do universo mais intimamente vinculada a nosso ambi-

cioso eu ••. n <LEPARGNEUR, 1987, p.i87) 

Na relaçio de poder estabelecida entre o homem e seu 

próprio corpo, compreendido como um bem culturalmente valorizado, 

assim como tudo que a ele se refere, há a ameaça do adoecimento, 

que agudiza o rroblema de todo aqueli que, em tais condiç5es, 
I 

torna-s~ consciente do risco da perda de sa~de e, con~equentemen-
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O sentido de prorriedade do corro tem sido analisado e 

tt·atado sob vários enfoque~- cientif'.ic6s, sendo que assim o encon

b·amos n::<. ·''Filosofia do Di\~eito" de He:Jel: 11 C~"Jmo res·so:a.:~· possuo 

min~a vida e meu corpo como coisas estranhas~ na medida em que 

~;ão minha p\·or\·i·~dade (M.u) meu co1·ro não e meu, não rossu.o um 

corpo, sen~o posteriomente à relaç~o de direito, isto ~' ~ ins-

t::J.!J.l"B.ção do contc3.to de Pl"Op\·iedade''. <RICOEUR, 1969, Pv467) 

O pensamento de HegelJ segundo Lepargneur, ambora con~ 

tenh3. u.ma nsoci:J.1 iza..;:ão .;;;>m:Jel·ad<:!. de si 11
, tradu:c~ a p\·eocu.pação 

que o homem tem em relaçio à consci~ncia do 'ter e nio ter' o po

der da extensão d~ sociabilidade e do seu corro~ ji que este ~ "o 

lugar da presença do ser humano no mundo e a sua histdria, por

t:J.nto a convivênci:a. com· os outl·os11 .(LEPARGI"EUR, 1987, p.i00) 

As~im caracterizados os indivíduos adoecidos, cientes 

da ameaça a sua propriedade, reagem como se positividade (sa~de) 

e negatividade (doenç~) fossem situaç5es antag6nicas, ambÍguas e 

não partes de um mesmo processo amplo <vida), na sua condição 

fundamental. 

A realidade em ~ua totalidade apresenta-se, pois, frag

mentada em sua dualidade. Se, no entanto, o bin8mio sa~de/doença 

for pensado apenas como aspecto antitético de um processo ~nico, 

olobalizante~ sera abordado em superficialidade o ritual da de-

sordem queJ para ser compreendido enquanto relaç6es sociais, de

veri ser . observado do ponto de vista ~a cultura, daquela que es

tnlÚu·a as t~ias ·de significados que o Pl"Ópl·io homem tece. 

l~essa mP.sma pe\·sp·~ctiva, "os fenÔm(~nos soci::l.is s::fo 

<I P n~- e n d i d os ~ m t e r ITl os d e c a m p o c u lt u r ?.1 , o <I u a 1 se v i n c u 1 a à p 1· ó

r1· i2, ·~s tl·u t uxação d:J. soe ied ad e em c 1 asses e cam::J.d as soe i :a. i s ( ~Jru-
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ros de poder: dominantes e dominados>, nos qua.is a cultura passa 
• , \ ' ,, \ I , • ' 

a · s.E.T e::;tudada nfr(o mais segundo uma oposição de pÓlos i:1ntitéti·~· . . . 

cos, mas enquanto elemento social que se organiza como relaç:~o de 

r o d E.' 1- " • < o 1:.: T I z , j_ 9 8 r,:, • r . 7 í~-3 > \ 

Em se observando o fen6meno numa perspecti0a ampla, 

buscando compreender o cotidiano do poliqueixoso, considerando as 

heterogeneidades, o sentido da ordem/desordem e relaç:5es de poder 

dai emanadas, torna-se evidente a trajetória cumprida por tais 

doentes acoplada ao ritual que se sustenta na contradição sa~-

de/doença, bem como nas contingências ameaçadoras do controle de 

estabilidr ... de. 

O que aqui é denominado trajetória e ritual comp5e o 

conjun~o das manifestac5es que indivíduos adoecidos adotam ao se-

rem classificados como poliqueixosos, concebendo ~eu corpo simbo-

licamente fragmentado frente ~ multiplicidade de especialidades a 
. 

que poderão sujeitar-se, o sem-fim de regras, filas, novas tenta-

a que ser~o ~ubmetidos. 

Mantendo a consciência da possível perda de controle e 

de poder !• identificam-se como portadores de uma arma eficaz: a 

linguagem, a fala, as .enunciadas, os testemunhas, as contl-a-i"H·gu·-

mentes e as metáforas ••• Partem para a luta na defesa do poder, 

garantindo assim a trajetória a ser ·percorrida, os rituais a . se-

rem cumpridos, os programas a serem visitados, o processo de ro-
. 

tinizaçãa, a capacidade de reeelaborar significados e de reestru-

turar representaç5es. 

De imediato, simples queixas farão com que sejam per-

· cO\-ridos caminhos e 1·ot inas simples~ rlB.nejadas, Pl-ogn:unad::J.s, com 
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regras pré-estabelecidas. Com o decorrer do tempo~ a conviv&ncia 

dP sa~de <rois de outra feita haviam sido submetidos i anilise e 
. . \ 

avaliaç~o por parte da ci&n~ia médica na expectativa de al~ançar 
. ~ . . . . . . 

. ; . , . . · .. · . ' . . . . · . . 

di~gnósticos eficazes .•• ), incentivar~o os queixosos a reinvestir 

na procura pela cura e, ainda~ no aperfeiçoamento dos argumentbs 

li~guísticos, b~scados na simbologia do corpo adoecido. 

O indivíduo doente ser~~ portanto, inteiramente rees-

vada a partir do uso da linguagem, patrulhado pela ideologia vi-

gente e por um imaginário que se torna cada vez mais f~rtil e re-

buscado: características do poliqueixoso. 

No ~ocante ao uso di linguagem, LEPARGNEUR <1987) assi-

nala que ''o cO\-po humano se faz sentido ab-;:wés.da p;:'\lavn."' ( •.• ) 

se faz objeto de propriedade~ de direitos, médicos ou estéti2os, 

pra~erosos ou de domínio. O encontro tradicional entre esculápio 

e doente nio se limita~ ralpaçio corporal, é instrumentado es-

sencialmente por troca de palavras: palavras informativas, pala-

vras emocionais, palavras reivind~cativas de poder ou de direito, 

palavras a serem decifradas e interpretadas~ sem falar . nos sil&n~ 

cios que excedem as palavras de toda parte ••• n(p.i00-1) 

Tecendo consideraç5es ainda em torno do uso da . lingua-

gem, B~~~t<HTII~ t:J.mbám aponta que ·''todo signo resulta de um con·::.enso 

entre indivíduos socialmente organizados no decorrer de um pro-

cesso de interaçio, pois, o ser, refletido no signo, nio arenas 

neli se reflete~ mas também·'refrata' ~ relaç~o essa determinada 

pelo confronto de interesses sociais: a l~ta de clis~es. E~ sendo 

que a comunidade se utiliza de um mesmo cddigo ideoldgico de co-
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municaç~o~ classes sociais diferentes servem-se de uma só e . mesma 

Tem-se, Ent~o, a partir .da enunciação dos discursos 

el :.J.bonldos pelo I1CJ1 iqueixoso\ · ·fo1·te tendêrkia ;lo .uso d(~ ·ITI(?bifo-·· 

ras, no present~ trabalho consideradas enquanto elaboraç~o inten-

cional de meios considerados sutis e v~rsiteis, visando ao dis~ 
L • • 

c~rso do locutor penetrar no discurso do interlocutor. Tal situa-

çKo seri importante parte din5mica do processo interativo na re-

laç~o entre doente <locutor) x médico (interlocutor). 

t~a manipulaç~o dos recursos metafóricos, o locutor terá 

como tencfênc:j.a \"ep\-e!:>entativa <.~ possibj.l.idade de não só suge1·ir 

amrliaç5es ou fazer meras referências comparativas, mas ainda de 

atenuaf certos contornos exteriores nítidos das palavras a serem 

empregadas, construindo um discurso bastante individualizado. 

Poder~ o locutorJ ainda, .deliberadamente, apagar, por 

assim dizer~ as fronteiras do discurso a fim de colori-lo com 

suas entonaç6es, sua ironias seu humor, seu ódio~ sua impaciên-

ci<J., insatisfaç!:fo, 'enc ::J.ntam<~nto ou de~;pn~zo. 

Outras vezes, a dominante do discurso poderá ser cfeslo-

cada para o discurso citado, de forma a ~orná-lo mais forte, vee-

mente, buscando dissolver o contexto narrativo. A partir daí o 

rrdprio discurso poderá apresentar-se de tal. forma individualiza-

do e desprovido de autoritarismo ideológico que a posição do lo-

cutor/narrador tornar-se~~ t~o fluida, sugerindo que sua fala 

a um terceiro personagem, como se a si próprio n~o se 

Seja qual for o caso, estilo oti tencf~ncia narrativa, as 
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. s~~ITIP \" <; <J.l" CJU it ~t ::1d as., 11 O sén tidO ' d r~ · ·f· a c i 1 i ta 1·/::i enn it i l~ que su;1 11 <J.l" -· 

passivel de . S(-:-l· i.:omp\•eéndida'' e-m S .Ua ess&ncia· (SÍ!Jilificado. dos 
. / ' ' · ' ' ' ' ' ' \ 

sJ.ntomas ··. ae que e pol·tadO\"} . ~ nao · simplesmentecomo um discur.so 

v~zio? indi~idualist~ e tio desrrovidti de dados que di~icultasse 

o esp<:-~n\do diagnóstico. 

Consi der ando o uso .da m~t â fm·a como · um \"e cu l" so in t en

C:Í.OIHJ.lmr:?nte dil·igido e lC)gic.O. do 1.ocu.toi··-poliquei><o'so, a . p;,;n·til" 

de um todo histol .. icattlente contextualizado, tem-se <:1 opo\·tunidade 

~nunciac:ão/fa1a), mas do signifiéado <aspectos inte1·nos, conc1·~-

tos dos ·sintoma·:; a s~\·cm tn~.dG.zidOs). 8 

A ut U izac:ão de metâ fon1s é ·tida, pais, como um \"G~cu1·so 

c~ract~rístico do poliqueixoso <mas nio exclusivo, como se verá 

mais adiante>, no s~nticlo de <.':1.lcanç:a1· a t1·adução do cor·po adoeci-

do e ameaçado de perda d6 coritrole ~ · poder. Co~o o caminhó a ser 

percorrido & complexo e ârdtio, de posse das metáforas, tal com-
. . . 

p 1 e>( idade se . man i -fes t ani na es f'(~\- a ~ do ~ 1· Ópl· i o <J.d oec i men to~ · dos 

m~ltiplos sintomas, das exig~ncias frutificadas pelas ang~stias 

d6 corpo/imaginirio adoecido~. 

~~~~5-;i;~o para Sauss~re é composto de um signifi~ante e um sig
nificado. O plano dos significantes constitui o plano de expres
são e ~os - significados o plano de conte~do~ Para Barthes, o sig
nific:c>.do nãO é urna 1 coisa 1

, mas ::3. \"epn::·sentar;ão rs:iquic::~ d~. 1 coi
sa', enquanto PiHa Saussm·e, este é um concc;~ito. Signi·Fici:lnte pa
n;~. E:;Jx t .h es é u.m 11 pu 1· o 1 n~ 1 <.'\ t um 1 n:áo p od •:?n do se1· sep :::1.\· ad o do s ig"" 
nifi~ado. O significado é um mediador ( ..• } u matéria. é-lhe ne
C(~ss:á\·ia; mas de um lado não lhe é suficiente c~:~ de oub·o, · em Se
mio 1 og i a, o significa do t umbém . pode se1· substituído po1· certa· ma
té\"i::.'\: a .das palav1·asnw <:8()1=\:THES~ l=i:w, 197'1, p.46:-~)0) 
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' I : ' • ,' ,. · ' 

se po"Figrj.eixO~:.o po1· es•:oiha pessoal ou po1· desab?nção e in<.;f.icá-. . \ ... \ : .. 
c ia 

. . . · . \ . . .· .... · . . ,. 

do Siste~a de sa~de? B~scando respns~as, nota-se que as si-. . / . . 
. . 

veni a··· · 

deir6 r{ttial ~a desorde~, p6is avaliando os depoimento~ ofereci~ 
' . . . . . . . . . 

dos pelos doentes, a ·m:::.io\~ia dele~~ ·''embo\·a buscando pel~s se\~vi-
ços de atendimento ~ sa~de · não se atito~denominam doentes, pacie~-

.queixosos ou roliqueixosos, rref~rindo . a · nomenclatura 

"c 1 i ente" . a . que se \"e fel· em como 'um não comprometi 1i1ent o . com a 

do~~nçà' . . · Possivelmente~ est<3. maneiYa de p\·efel·il~ um:::~. "\·otulação 

mais suave" se contn.'ldiz com os níveis de queh<á e exigência po1· 

el.es e~tabelecidos. ~ medida que explicam sua presença nos ser~i

ços ~e sa~d~·e .que tenta~ camuflar sua categori~r evidenciam al~o 

grau de ansiedade e de fascínio quando convidados a desciever o 

·P\"Ót='\·io estado de sa~de". CCHAHHÉ, 1986) 

Durante tal rroceiso de descrição, "revelam-se conhece-

dores de · um . sem nl\rne\·o de infonnaç:Ões técnicas, no1Úenc1<.1tUl"a · de 

doenças~ d~ medicamento~, di exames especializados~ de interve-

niências .clínicas e cir~rgicas dentre tantas outras informaç:Ões · 

de que ~madoristicamente dispõem".CCHAMM~~ 1986) 

A quem atribuir a culpa pela po1iqueixa se o cotidiano 

do · d~ente as~{m s~ caracteriza? Ao . prÓprio doen~e, que preferiu 

assumir . estes conhecimentos par~ sen~ir-se menos doente? Ao 'sis-

t~ma de sa~de~ que d~ixou pro~os~tada~ente "vazaf" tais conheci-
. . 

mentes no · int~ito de dividir a culpa d~ não · resolutividade dQs 

fatalidade? . Ou ~ ideo~ogia que ~ustenta ás Políticas p~blicas e 
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leva de rold~o personagens e mecanismos scicio-culturais submissos 

~ sofid~o da ignorfincia ~otal do q~e · os rod~ia~ embora o conheci~ 

mente . àmador ~obre quest5es profissionais? 

O objetivo fundamenlal da trajetciria e do ritual viven

ciados pelos poliqueixosos parecem, portanto, conduzi-los . e enca

minhã-los muit .o mais ao m~dico consultante do que ao próprio pro

cesso de cura. Isto talvez se deva ao nível de expectativa que os 

doentes constroem em torno do~ mistérios da sa~de e da mística 

dos m~dicos ••• Assim sendo, a cada especialidade procurada, a 

enunciaçio ~era o cumprimento da primeira fase do ritual. Ao ex

por-se, anun~iando arg~mentos supostàmente sedutores e convihcen

tes, o doente ser~ necessariamente diagnosticado e medicalizndo. 

Consta, no entanto, que via de regra, o processo de relações in

terativas e~tre m~dico e paciente ser~ intermediado pela falta de 

atençio e capacidade de compreensão e despreparo para ouvir a po

liqueixa por parte do primeiro. 

Tal constataçio poder~ se dever tanto ~ fal&ncia do 

sistema de sa~de~ ~ incapacidade técnica do profissional ou o de

sinteresse pelo excesso ~e queixas, aparentemente infundadas, que 

superlotam os Serviços de atendimento médico. O .resultado para o 

poliqueixoso, no entanto, . é de frustraçio por n~o reconhecer-se 

decodificado e ver mantidos seus níveis de ansiedade. Soma-se 

agora o ''potencial hipoc6ndrico" do poliqueixoso ao estímulo de 

uma "hipocondria instit~cional'' dadi a ineficicia/incentivo dos 

serviços de atendimento~ sa~de. Essa duplicidade de fatores (in

dividual + institucional) s~~i encarregada de promover a assid~i

dade dos -poliqueixosos em busca dos programas e e~pecialidades 

~édicas, demarcando sensivelmente seus -perfil. 
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Mesmo n~o se resumindo a roliqueixa na prdrria poli-

ela se revela através de uma multiplicidade de sintomas 

que acometem o roliqueixoso~ manifestados sob a forma de do~nças, . 
que s~o cxtcrnalizadas por mei6 de enunciados que buscam traduzir 

Males os mais diversos s~o enunciados~ acompanhados de 

justificativas as mais estranhas, ambos ~artes da rotinizaç~o da 

poliqueixa. Ora o problema é de ordem geral, o~a específico~ exi-

gindo estratégias díspares que obedecem, contudo, i 16gica da 

própria roliqueixa que percorre vários caminhos e desemboca em 

distint a s ireas csrcclallzadas: dermatológicas, resrirat6rias, 

g~stricas, urológicas, reumatoldgicas, neurológicas, cardiológi-

C::J.S."' • 

Dados apresentados sobre os percentuais de atendimento 

efetuados nos ~ltimos cinco anos em Serviço P~blico de Atendimen-

mais frequentemente procuradas que outros e, segundo depoimentos, 

mais preferidas~ a~paradas pelas mais distintas justificativas. 

O presente estudo privi.le~ia como objeto de anilise o 

paciente proveniente da procura pela especialidade Cardiologia 

ror se tratar daquela que culturalmente ~ vista como res ronsivel 

p o r c: u i d a r do " p r i n c j. r a 1 ó1· g a o d o c o n:-. o humano ~ c r~ n t r· a 1 i z a cl o r d a 

vida e ao mesmo temro depositirio das emoç5es, frustraç5es~ espe-

ranças~ medos e, possivelment~ do controle do poder c da proprie-

Estando a estrutura orginica ameaçada e a rsicoldgica 

insatisfeita, taquicardias, cardiopalmias, vertigens inesperadas, 
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s:c(o qu. ei><.::~. s ·f"n:·qucntc ·s qr.H~ I'Od (~dío se,- enunci::cl.da~; m•:?~;mo por p:~ ... 
\ 

cient~s n5o p6rtadores d~ cardioratias comprovadas • . 

A·::.s i m ·::.en do, a\~~ )" <?P )"e se n t <~.ç (5e ~i ob s.:~ ,. v<Hl ::;~.:s ·:,1 p ax t i,- da. 

p o 1 i que i x <:t a c a b <:\I !I t r u d u ;?. i n do l.\ m p ,- o c 2 ~; s o d e i d e a 1 i z a ç ã o , i 1 u sã o e 

d e se j o ~ p o i s n ~. r :,:1. L~ d c. i 1 u. s ~{o é t :;:1. m b é m a f o,- ç :.:~. d o d c s c j o ( w •• ) 

quanto mais a realidade extern~ desmente esta imagem, mais ela· 

tem poder de atuaç~o já que outras fontes de satisfaç1o lhe são 

CBERTRAND, 1989~ p.27> 

De acordo com os aspectos até aqui descritos, destaca-

se a rress~o social que é exercida sobre os individuios adoeci-

dos, no sentido de que seja adotado como regra de conduta um ima-

gin~rio ideologizado onde as queixas.tendem a assumir um caráter 

ritualista, no qual o rito é considerado cumulativo. 

Assim sendo, o poliqueixoso irá mais e mais investindo 

na ritualizaç~o em busca de cura, o que caracterizar~ o seu per-

fil.. l"ielhm· diz.;::·ndo, um doente ·''não se h·an-s.fonn;,:~. r:z-m poliqrJ.ei>«)-.. 

so'' frente o insucesso das primeiras investidas na busca por tra-

viços de sa~de e tampouco pela hipocondria individual. Estes) sio 

mecanismos que exercem forte press~o sobre os doentes~ sem d~vi-

d r~ , ma s o ~, 1 :21 ç: o s c u 1 t LI r c\ j, !:; e n c a ,- r e g a d o s d e e ~; t <:1 b e 1 e c e ,- h á b i t o s e 

configurar o i~aginário s~o a grande passagem para o aprendizado 

das rotinas, dos jogos e d6s rituais de que participa a populaç~o 

como um todo~ principalmente aquela apontada como doente, numa 

sociedade estrangulada. 

Disti~tas tcnd~ntias dos indivíduos convergem para um 

mesmo rente: o do ritual da queixa. Par a bem consumir . as m~lti -
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rlas regras c~lturalmcnte estabelecidas sobre os cuidados do cor-

po, manutenç~o da vida e da s~ude~ o poliqueixoso cultua o corro 
. . 

busc~rido . consumir sa~de e~ para tanto, ritualiza ~ prcirr.ia do~nça -

na maneira socialmente apr~ndida. 

Consid~rando a poliqueixa uma forma ideolcigica de con-

sumo social, acredita-se poder compreender a sotiedade em sua · 

aparente homogeneidade, atrav~s da observaç~o das rerresentaç5es 

d o s p o 1 i f! u. c i ><o~; o ·:; q u. (·? , n <1 c o n d i di o d c p :~. d: i c i p ::;~. n t c~:. d o \~ i t u <J. 1 d a. 

doença e do culto ~ sa~de, percorrem os caminhos culturalmente 

. <HEI~ZLICH & F'IEI:;:I~ET, :1.988) 

Estendendo o processo do ritual ao d~ construçio social 

do enfermo, pode-se verificar que, mesmo nio se encontrando em 

~ituaçio de atual falta de sa~de, nio tendo h~~ito de frequentar 

m~dicos (por pobreza, falta de informaçio ou de oportunidade) e 

at~ mesmo ao procurar pela cura simplesmente pela procura, a ro-

pulaçio carrega consigo traços de um nimaginirio previdenten, co-

mo se estivesse constantemente preparando-se para vir a ''estar 

doente)', dado o estímulo provocado pelas contradiç6es sociais~ 

Reiultam daí, poliqueixosos provenientes de diferentes 

.níveis de qualidade de vida, portadores de distintas formas de 

1nanif~staç~o e representaç5o sociais, fatores que poderio classi-

ficar, denominar ~ até distinguir roliqueixosbs em mais de uma 

categoria, caracterizando subesp~cies. Tambim se assim o &~ eles 

continuam sendo considerados um produto social. 

Visando cbmrreendet as amplitudes dos horizontes do 

preensio da prdpria sociedade, a ~artir de questHes c~ncretas que 



configuram a Sa~de p~blica. 



2.4. Cultura e aprendizado da doença 

Se considerarmos .. o .· conceito semiót i co 

i 9? 8 ) e n q u êll"lt o um c o n t ex t o p LÍ b 1 i c o ~ t em os que ~ c m r 1· i ·-

~ual, rouco a pouco vai se integrando na tr~ma social na medida 

em 1ue vai incorporando gestos e palavras ~uc permitem sua inte-

que d~o origem a comunicaç~o no interior da comunidade humana. 

t1 esse j. n c o~- p o r a~- v a i se 111 ~"~ n i f<:.' s t a n d o c> u t 01· s o c i a 1 que ~- n a 1!1(;:- d i d a 

que apreende a cultura, passa a manifestar seu imaoinário atrav~s 

das representaç5es sociais. Tais condiç5es nos reportam a l.E BRE-

Ao mesmc> tempo em que se t o\·n a p enneá v e 1 ao p c>d e1· m<:"\t e·-

rial .que caracteriza as palavr a s e sinais da linguagem aprendida, 

o individuo é inserido a uma estrutura simbdlica global que abre 

seu corro ~s mesmas sensaç~es, ~ mesma exrressividade, comuns aos 

atores sociais que dividem sua contemporaneidade. ~ nesse senti-

mundo com uma faculdade imediata de deciframento do. enigma que a 

ele se orHe, rois, ao nascer, n~o possuindo a arropriaç~o e con-

t 1· o 1 e . cl a p êl 1 a v r <:1 , o i n d i v i d u o n ~\o t e m a i n d <:"\ c o n c \" e t :i.;?. a d o um mo cl o 

social de simbolizaç~o, estando, porém, originalmente disposto a 

interiorizar e reproduzir n~o importa qual c u 1 t u l" a • • • " 

Enquanto resultado·do aprendizado, as características 

pessoais d~o o tom e as nuances de linguagem e dos ~estos~ como 

formas derivativas do modelo coletivo oferecido. Na continuidade 
"\ 
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desse processo, reforçado pelas inter-relações entre membros de 

uma mesma cultura, ~~o delineadas ainda, a visio do desejo e da 

soe iab Ll id;.lde. 

No selo de uma mesma c~ltura, os in~ivíduos dispõe~ de 

um 

pressões as mais correntes da vida coletiva, bem como os traços 

ressoais e corrorais, cuja configuraç~o t tambám o tracejar sen-

sivel da sociabilidade também comum. Nesta sit~aç~o, as formas de 

. ' t " ' <' r- t ' '1 . t ·• /.. . . 'j j \ m::3.n 1 te~~ · ::J.ç: ().O c o\· p m· e a · ·r r en e :9. a c:~.J ,. 18., r 1 s ... e:z:a, S<J.u.c e, . ( oenç ::;1., 

obedece"' a uma resson~ncia social onde a rede simbólica traduz a 

especificidade da relaç~o que o indivíduo faz com o mundo. 

cu.tor n~o com~artilham c6digo~ simbdlicos id&nticos <ror ex: lin-

gua~em médica x linguagem profana, enunciaç~o técnica x enuncia-

ç:~o amadorística, significantes x significados com diferentes in-

ter~re~açôes ou conotações), ocorre um verdadeiro distanciamento 

a partir da verbalizaçio das emoções do locutor (paciente) e das 

suas sensações, que revelar~o as diferenças dos níveis das ~ub-

cultL~r:a.s. 

Entretanto, entre atores que compartilham um mesmo có-

digo simbcilico <ror ex: paciente x paciente), tem-se facilitado o 

processo de identificaç~o compreensiva e cooperativa entre eles. 

A Jigu.ra do indivíduo que compartilha dos mesmos ccidigos simb61i-

c os g a 1· <:in t e a c x i s t ê n c i a d c um p e nn <:\ n e n t c i n t e,. 1 o cu t m· d c s o c Ü\-

bilidade, mediante os . pontos de identificação m~tuos sobre traje-

tciria, interesses, objctivos; · que no caso da doença, os conduz ao 

rrocesso de rrocura pelos Serviços de sa~de. Tal rr6cesso ocorre 
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vívio, similaridade de hib.itos, pelos aspectos comuns do cotidia-

no~ justificados pela afeiç~c, negaç~c ou imitaçio. 

O compartilhar ~e códigos simbólicos qu~, caso da doen

ça, sio culturalmente signifidativcs e permitem a construçio de 

um imaginário com informaç~es comuns, favorecem um processamento 

educativo informal~ sem regras ou normas fixas~ sem programas 

rr~vinmente estabelecidos, por&m estrategicamente amparados pelas 

condiç6es afetivas. Os membros da família de um indivíduo adoeci

do, qu.e ~"Z'~=- t c :h. ~?m r,. o c es~;o d c-:: ,. it u::.~.l :i zaç ;i o dE· sua t n.~.j (~t ór i <J. p (~ 1 ::J. 

conquista de livrar-se da doença~ vivenciam, mesmo ~ distincia 

· física, tanto o ritual instalado quanto ao jogo sedutor das lin

guagens utilizadas pelo doent~~ as de car~ter objetivo e subjeti-

vo. 

Uma vez identificados, indivíduos adoe~idos e nio adbe

cidos comungam e experimenta~ os mesmos símbolos, identificam os 

mesmos sinais, assumem os mesmos gestos~ comport~nentos cultural

mente aprovados. Assim, contínua e assegurad~nente v~o se riubme

tendo a um·processo educativo informal, dado o aprendizado das 

regras de ritualiza~~o da queixa e do culto ao ~orpo ••• Mais uma 

frente ~ ameaça que a doença reriesenta para a falincia do 

CO\"(>o~ su.nJc <:~. adoç~\o pelo ",-::!l.ciocínio p\·evidenb?11 qu.e pn?p::ln~. 

indivíduos ainda n~o adoecidos, por antecipaç~o, para 11 quando 

vi<::,-<?ITI a. :adoece1· 11 
••• 

Aprendizado e imitaçio conjugam efeitos que s~o susten

tados pelo processo de idcntificaç~o que vai impregnando, pouco a 

pouco~ cada membro que convi~ic com alguém em e~,tado de acloecilll(~n~ 

t: o/ p :.1. d ~::c i m c n t o ~ d e u. nm. s i rn b o 1 o :J i a <: o n> m· a 1 c u lt u. ,. a lm e n t e a d m i t i d <:1. 

n o D r u F' C) • C o m p 1 e 111 e n t a n d o t a 1 ,. <:'\c i o c í n i o , " <":\ s o c i a 1 i z a ç: ã o d o c o,. ·-
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po f2>\ige ~. Pl"(~~~r(1nç;J, de Ot.f.tl·r:;;m i:'?: ÍlTiflliCB. t:::.~.m!Jétn em su::~. · perm<li1CI1'-

' .. /) "" •• '""••• 
0 

I (' 'jol"') ,...) ,..:.; • . . . •'\ ' .. 0 1' . '• c1a .•. CLl BkliON, i?b~, p. L2~) • . Sugere-se, po1s, ,aver uma 1n-

t (·?\" d ep cn d ên c i::~ do c o\- p o no in tE?\" i m- d ~:: um::':l. m*?~::.m<J. t: r ::una c ul tu,- ::11 • 

N~o havendo a pYesen~a concreta de um parceiro social 

rara a realização de um comportamento cultural simbólico <no ca-

so: a doença/ritualiza~~o/trajetória), poder~ ocorrer o enfraque-

cimento dos laços culturais, pois tal sentido se dilui na aus&n-

c i ?. " d e ou t r e m11 e o d i t:. c u r s o ~>o b ,- e o c o r p o p E.T d e c o r E~ si g n i .P i c a·-· 

do. 

A educaçio para a doença, mais que uma declarada inten-

ç~o formal é resultado de informalidades ritualizadas, garantidas 

principalmente pela continuada presença de outrem, participante 

da simbologia cultural, vivcnciando em proximidade ou em distãn-

cia fisica, a rotinizaçio e a trajetória, os hábitos e a conduta 

social~ dividindo ccidigos que s~o decodificados numa linguagem 

comum, favorecendo o processo do aprendizado que tem como princ:í-

pio o saber n~o-elaborado. No entanto~ de queixa em queixa, esse 

~aber vai sendo elaborado e tomando parte dos traços culturais 

cumu 1 ::J.t i vos • 

••. l'em-se assim, um contingente propulacional ainda nio 

adoecido, porém culturalmente equipado rara defender a proprieda-

de/pos~e do corro~ estando educado para a rotinizaç~o da queixa, 

suas dificuldade~ e seus argumentos. 

No processo de aprehder condiç5es e relaç6es sdcio-cul~ 

turais, a simbolizaç~o unifica diferentes níveis da realidade so-

cial. Tal simbologia rermite · uma adequaç~o consolidada~ um ajus-

tamento permanente de interacaes corporais entre os 'atores, de 

forma a permitir o intercimbio de signi~icaç5es do dia-a-dia par-



· ticularizado e a rrorr1a co~unicaç~o social ampla, possibilitando 
\ 

a p~oduç~o e reproduçio de representaç5es da vida cotidiana, 

rrinci~almente atrav&s das modalidades culturais~ 
\ 

O reconheclmento/cbnsentimento sobre-as manifestaç6es 

do corro reles atores sociais, principalmente nas relaçSes inte-

do corro parece buscar a volatilizacio de sua materialidade físi-

ca. Da mesma forma, os rituais que gerenciam os tempos da vida 

soe ia 1 (luto, nascimento, doença ••• ) visam integrar a emoç~o num 

manifestaçio intempestiva de um dentre eles''. <LE BRETON, i 98(.:!, 

p.227) 

As relaç5es pactuadas culturalmente entre um ator e ou-

tro, o movi~ento das palavras utilizadas no processo comunicati-

vo, na construç~o das id~ias e materializaçio das representaç5es 

sociais, manifestados pelos doentes~nio s6 pela linguagem articu-

lada, mas sobremaneira reforçada por outros aspectos linguísticos 

também expressivos (ex: as metiforas)~ s~o observadas ainda, com 

destaque, nas express5eg corporais dos indivíduos adoecidos. Seu 

co\·po exrrime.a doença, tanto quanto a ,Jinguagem que a manifes-

ta ••• 

A ~itualização da doença implica, pois~ num processa-

mento específ1co de comunicaç~o, enriquecido pelos recursos d~ 

la/garante/traduz dor~ padecimento~ desconforto~ car&ncia, reve-

ladores imediatos do mscani~~o das queixas. Na identidade corpq-

ral do indivíduo adoecido, s~o evidentes os sinais expressivos da 

enfermidade c da desordern oro~nica, na exata medida da ang~stia 



que o corro suscita. 
I , 

. : c · Obedjente . ~o padr~o-da desorde~, . o indi0ídu6 ado~cido, 

na bus~a : d~ ~rese~vaçio de ~u~ 
. ' ~ . 

. . ~ .. :. . . :· .. ' ~ . \ .. 

do -corpo, assum~ uma s1mbolo~ia 

id~~t -idade e da rropr~edade/rosse 
. . . . . . 

típica do ~stado adoecido e comu-
' . . 

nica-se si~b~licame~~~ . ~trav~s d~ m~nif~s~açio se~iológica (siM-

tomas · e sine:iis) também . adoecidos. Tal fato é constc"\tado "at1·avés 

dos · depoimenfos cife~e~~dos pelos poliqueixosos, do u~o do vocabu-

lirio da ~nunciaç~o/queixa, · da disc~iç~6 d6 estado de sa~de/doen-

ca~ da interrretaç~o do sotrimento/pade~imento e d6 grau de ex

pectativ;;"\/espe\·anc;:~' n<:"l. busca pela sa~de 1'. <CHAI·111r~, i9B6) . . . . 

Como mecanismo de defesa por parte do grupo social . no 

comrreensio, por part~ de al~uhs, quanto ;de tolerincia, ror parte 

t1e outros. 

Na teia de r~1aç5es sociais cotidianamente <re>cons-

truidas a partir das expressSes adoecidas~ s~ri édificada a inte-

ligibilidade. de um mundo reduzido ~ imagem do próprio dbente, 

imagem esta qu~ el~ constrói s~gundo o c6nhecimento que tem sobre 
. . L 

sua ~6enc;:a e sobre a ~m~gem doente que idealiza ae si mesmo. · tor-

,·obonJ.ndo esb~ pr.~nsamento~ temos que "o conhecimento à um pl·o(:es-, 

so "dialé~ico qu~ se ex~erimenta entre a língua e o mundo. O cor-

ro, em um movimento estruturilmente anilogo, inte~ra o ambi?nte 
' ' . 

do sujeito nessa língua instável, difusa~ que transpassa sua sen-

sorialidade ou sua exrressividade. Com6 a língua~ o corpo ~ uma 

med~da do mundo, um mod~ particul~r de in~erpr~taçio''. <LE BRE-

TON; 1982~ r.230) 

Nesse sentido, o doente se apropria organic~mente de 

seu ambiente, circ~n~creverido-o, de uma só vez um sistema d~ sig-
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o mundo segundo o~ termos da . simbologia que ~le encarna, até o 

-fundamental do fato de . \ 
V;tVET ~ domesticada graças aos 

coletivos que marcam o corro na sua estrutura mais íntima e o 

deixa adequado ao seu funcionamento em tal ou qual . ambiente so-

ci:J.l e cultux::J.l". 

Na mesma intensidade da linguagem, o corpo aparece como 

um coordenador central de significaçHes. A capacidade de arro-

priaç~o significativa do mundo por intermédio do corpo é um dado 

social, mesmo que este seja um ato indi~idual. O corpo e um campo 

de imensas possibilidades abertas, que cabe ~ cultura decifrá-lo 

para nele imprimir sua. rr6pr1a marca. 

Mf-1l~X esc\-eveu que "o primeil-o estado df::: f<?,to que con.vém 

constatar e a compleiçio corporal dos indivíduos e as relaçHes 

que ela cria com o resto da nat~reza". <Ideologia Alemi, p.24) No 

mesmo sentido~ NIETZSCHE observa que o homem registra com seu 

corpo uma relaçio similar ~quela que liga a aranha~ sua teia .•• 

Bu~cando amrliar estas cpnsideracHes~ partindo da individualidade 

a t é a t o t a 1 i d a de , na v i sã o d o "C m- p o e sua s i m b o 1 o g i a s o c i a 1 " , 

temos que~ a experiência corporal é uma função direta do possível 

delimitado pela simbologia social ·e o prcirrio estilo do ator que 

a . realiza~ sua maneira, considerada sua hist6ria pessoal. Esta 

experiência está't~o engajada no movimento da hist6ria que perma~ 

nece aberta e acessível a novas modalidades. O corpo n~o ci a en-

carnaç~o de · uma simbologia.petrificada e sim de uma simbologia 

viva que se inscreve numa l~gaç~o permanente com o vir a ser 

"d e s t a m- de m a p 1- o x i rrm t i v a e s em p ~- e c a m b j, a n t e" , CJ LI e é LIma s o c i e da-



de. Decorre dai, que na realidade viva do corro~ o conceitual n~o 

se opoe ao físico, por serem indissociiveis. 

Avaliando os aspectos educativos que a rerresentaç~o e 

a ritua1izaç5o da doença ~ exercem sobre os iteres sociais que ·con
. \ 

viv~m interativamente com o doente, vemos reforçado o principio 

d~ historicizaç~o dos sentidos, desejos~ imagindrio e lin9uagem 

daqueles ~ue estio culturalmente integrados, na condic~o de re-

sultado e obra de toda história passada, conduzidos pela praxis 

cultural de uma eroca, envoltos na trama de relaç~es sociais tam-

bém historicizadas. 

Assim sendo~ a rotinizaç~o e trajetória da doença~ . a 

busca pela Cre)apropriaç~o do corpo, as enunciacaes fertilizadas 

p e 1 as me t e:~ f o, .. as , os d c::: p o i me n t o 5 , de se j os , f nt 5 t r a ç: o e s , 5 ~o a o 

mesmo tempo produto histórico e fator educativq rara as 9eracaes 

contemrorineas que, direta ou indiretamente, tomam parte na ri-

tualizac~o da doença. Esta frequ&ncia/convívio/arrendizado, ga-

rantem, de certa forma, os determinantes da ideologia em vigor: 

·Uma sociedade de indivíduos adoecidos, acompanhada, assistida e 

'" t é i m it <:1. da p o l" i n d j. v i. duo s:; q ü e se t Ol" na m a p t os a c tun p l" j. l" <:! q u c 1 a 

mesma ritualizaçio da desordem, frente ~ contraditória realidade: 

estranheza, distância~ segredos e mistérios que mant~m num mesmo 

envoltório místico, a sa~de e a doença. 

1"'3. da doença", ,-ctomamos :;~ <.1.-finnaç:ão deu:: BF.:ETOI-.! (i<J82) ·''o con>o 

e .ti. chave da nossa insr::l"Ç~~o no mundo" e quest iont1.mos se, par<."'1 o 

indivíduo adoecido que procura pelos serviços de sa~de, estando 

ele consciente~ente representando um imaginirio ritualizado da 

ctocnç::3., é neste caso "o cm·po :;;J.doecido a ch;J.vc da ~;u<J. 
• ' -1 . 

:t n SCl" Ç ::>.0 11 O 
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3. AS MET~FORAS NECESS~RIAS: 

A falsa consci&ncia impede que o 

participante da comunicaçio desvende 

no discurso do outro a dimensao de po-

der (discurso ideo16~ico). Ele cria 

uma pseudocomunicação, em que não h?. 

·garantia nem de necessidade - as víti-

mas da falsa consci&ncia mentem para 

si mesmas e para os outros - nem de 

objetividade porque o mundo dos fa-

tos poder~ ser visto de um modo dis-

t Dl-c ido nem de justiça - porque as 

normas que correspondem a um interesse 

próprio poderão ser apresentadas como 

se corresp~ndessem ao interesse de to-

S~RGIO PAULO ROUANET 

Jl O o 1 h a,. i 1 um in i s ta.., 



3.i."Uma met<.Hora~ •• outn:\ metáfora" 

Uma · rreocupaç~~ de caritcr fundimcntal ~o presente tra-. 

balho e colocada como base d~ _ argumentação quando da elaboraçio 

d(~ ra1·2.m•2t1·os metodológicos que n;gem a investiD<:~.ção. Estando a 

quest~o fundamental ligada ~ pesquisa social com esquema d~ busca 

eminentemente qualitativo~ o enfoque sobre o objeto investigado e 

seu conhecimento exigem mais que simples conjeturas a respeito e 

sim um::>, d iscussao er istcmológ ica que possa B.rontBx ra,-a uma pos

sível nova contribuiçio ao campo de investigaçio da Sociologia. 

Virias correntes teóricas foram~ até o presente~ adota

das no campo de pesquisa em Sociologia, dentre elas as apontadas 

pol- E:r\:OlvN (i977~p~6i e segs): a 1·omântica e a positivista. O!Jse\··-· 

va-se, no ent·anto, ambas consideran~o suas tradiç5es, fundamenta

das em p)·essuposto~. ontológicos e metodoiÓ9icos distintos nondc 

cada uma delas guarda as Pfdprias respostas para a questio do ob

jeto da Sociologia e do 'como ccnheci-lo 1
n. 

Q~ando o objeto de anilise da Sociologia tem sua origem 

IH\ discus s:io d::J. Saüde pÚblica e su.:a.s const\·uç:oes simbólicc.s, ve·-· 

mos que respostas advindas do realismo científicoJ de tend~ncia 

positivista, nffo nos permitem alcançar um questionamento tão am

plamente formulado, o que n~o ocorre também através do simples 

apelo interpretativo da escola romãntica~ seu cariter iristitucio

nal, nem sua herminfutica crítica. 

As construc5es simbólicas estabelecidas a partir das 

discuss~es da sa~de e da doenca enquanto características bisic a~ 

da SaJde r0blica~ est~o fortemente ideologizadas e instaladas no 

im::J.gin :~. l:io da ropul::.ção qu.c t e m nele: a fonte d3.S n~prescnt~.çoc~s 



sociaisw 

Se levarmos ~m consideraç~o o quanto conhecemos sobre -a 

re::J.1 id:::1:de d<:~. ··~aÜdc e C!?. dos-nç::;~. d?. população, assim como O qU?.nto. 

conhecemos nosso prdprio corpo~ enquanto um potencial de repre-

sentaç~es sociais, nio estaríamos garantido!" assim, as reduç~es 

. . 
simbólicas dessa representaç~o, desprovidas da objetividade in-

trínscca necessiria? 

Diante dessa. q~est~o, ~ importante buscar por uma Teo-

l"iB. do Conhecimento qLte possa con·espondel· . ~:ls éonstruç(k·s sim!Jó~ 

licas sobre o_corpo, a sa~de, a doença e suas interpretaç6es, vi-

sando alcançar explicac8es para a lógica inte~pretativa da ~ond~-

ta h uman <:"\, segundo p arãmet r os do ",-e a 1 i smo si mb ó 1 i c o" aponta dos 

ri€ncia no s~io das estr~turas formais existem c~itérios imp1Íci-

tos c~m todo conju.nto de simbolos 11
• (p .62) 

Tal interpretaç~o, parece-me, ocorre~~ com eficiência 

quando apoiada na lÓgica das .metiforas utilizadas na intefpreta-

çao dos .!:-dmbolos que estrutul-am a vida coletiva. 

Consider~ndo a metifora um rec~rso de · linguagem utili~ · 

zado no processo de interpretação, apreens~o, al~ance, conheci-
. 

mente ou perda de poder e controle sobre o ptó~rio corpo~ sa~de, 

doença, ou seja, na traduçio do conhecimento sobre si mesmo, con-

sidera-se que o enteridimento sobre esses aspectQs deva-se dar 

também em car~ter metafdtico, pois riopSe interpretar ~imbo1ica~ 

mente os componentes do est3.do . d~~ (in)s<.>, lub\-idad.:~ do suj<-?ito 

doente, o qual coloca seu ccfpo, sintomas e sinais "sob o pon~o 

de vista do outro''~ utilizando~se, porisso de um rico .vocabulário 

C·stétic.o, que são as próprias inet~fol·as. 
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Comr~ecndendo que a interrretaç~o da metifora reside na 

11 '·' . nao co~· 

nheco:~mo~ a.lg'J.m::?. coisa ~~E~nao na. medida em qu.e ta.l coisa e·::.t~ja 

'elaborada' de uma forma o~ de outra; e, como elaborar uma metá-

fora no sentido amr1o ~ ver uma coisa do ponto de vista de uma 

outra, segue que devemos dizer ~ue todo conhecimento é metafóri-

Considerando o processo de elaboraç~o, digest~o e re-

rresentaçio sobre o corpo e o estado de sa~de do poliqueixoso, 

bem como toda interpretaç~o que ele traz das suas construç5es 

simbólicas, torna-se compreensível que ele se ampare no discurso 

metafórico tomado como ferramenta ~til para integrar fen6menos e 

. . pontos · de vista diversos que pretende: tornem-se · esclarecedores, 

sem no entanto destruir as diferenças existentes-entre tais pon-

tos. 

tJ t\ ~ u u <:\ s m <::-c a t 01- as p o,- p a,- t e a o p o 1 J. .q L\ e 1 x os o .asse n t a·-

se na concerçio de que elas ~io reveladoras ao mundo sensível, 

tanto quant6 1dgica da descoberta válida para a ci~ncia. 

Na concepça~ de B~OWN~ a metifora: 

1) implica a transferincia de· um cer~o termo de um iis-

tema ou de um nível de significação a um outro; 

2) tomada literalmente~ a metáfora deve ser manife~ta-

3) as metáforas sio feitas para serem compreendidas; 

4) :=J.S meti-foras dcv(·~m ser conscientemenb2 um ncomo 

se w ... n 

Buscar compreender a simbologia do discurso do corpo 

doente atrav~s da intcrrrctação das metiforas, nao significa 
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crer, pois, no seu sentido literal, nem tomar o absurdo por uma 
. . 

verdade, nem 'transf6rmar a metifora e~ mito, assim como tampouco 

destruir o que não rode sobre0iv~r fora da intersecç~o de dois ou 

mais pontos de vista simultineos. 

Elaborar uma an~lise socioldgica a partir de metáforas 

e, ent~o, metaforizar . também! 

Tal · atj.tude não visa compromete\~ o ·cal~áter científj.co 

da investigaç~o desde que seja considerado que novas metáforas 

engendram novos fatos porque elas redefinem o que devem ser as 

realidade nova e conceb~-la, é necess~rio fazer como se a met~fo-

ra fosse litiralmente verdad~ira~ talvez mesmo por consideii-la 

O alcance de uma metáfora deve corresponder, pois, ao 

p o d e~~ que 0: 1 a t e 111 d e se i n c o n> t1 l" a,.. e 1!1 ou t r os d o m í n i os s i m b ó 1 i c os • 

Por conseguinte, afirmar o alcance universal de uma metáfora, . 
(~ 

garantir que ela tem poder de traduzir todos os vocábulos no seu 

A Sociologia, como outras ci~ncias humanas, n~o tem ti-

tanto . quando da escolha de teorias positivistas de análise, quan-

· to quando tenta evitar o risco de confus~o e interpretação entre 

rigor cientifico e visão po~tica. Assim sendo, a Sociologia tEm 

tido a tcnd&ncia de elaborar teorias gerais, analisando condutas 

e buscando represent a r diretamente os fatos, sem considerá-los em 

sua ess&ncia simb61ica. 
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No entanto~ mesmo que todas· a s teorias possam ser con-

s i d e,. 1:1 d-a ~• me t a r ó ,~ i c as ~ n ~1 o i m p 1 ic a CJ u e: t o d as 1:1 s me: t á f o r as se: j -a m 

d<; i~J u:9. 1 valo\·, nem que todos os c\·ité·.-ios tradicio,n<J.i ~-; d (~ ::J.d<~-

qua~ão científica n5o possam se:r re:interpretados e:m te:rmos me:ta-

fÓ\" i C (~S ••• 

Ao invés de buscar a adequaçâo de um mode:lo ou hipóte

se, preferindo entre virias rroposiçGes aquela que correspond a 

· mais <:~stl·e:Hi:llllente à 1·eal idade:~ tendo os objetos mate1·iais obje

tivamente observados~ determinando eles próprios a exatid~o c a 

exte:ns5o e: sua correspond&ncia com o modelo ou hipótese, cabe: a 

Sociologia buscar alcançar os critérios de verdade fundamentados 

sobre tal correspond~ncia, o que pre:ssur5e que conhe:cemos os ob

jetos que testamos, iridependent e mente das concer~5es teóricas que 

t E~ 111 os . S <~ g u n d o as o b se,. v a çé)e. s d e B I~ mJ I~ ~ " sã o o:; p r ó p ,. i os dados 

que devem enviar seus próprios sinais de identificaçio: nós res-

q Ll i 5 ().111 os ~ liDamos nossos aparelhos de rece:pção, ~epois de termos 

c o n s (~ !J u i d o <~ 1 i 1TI i n 8. \" o ,. u :í d o s u IJ ,j e t i v o" • 



63 ' 

3.2. "Corpo. e cotidiano 11 

Tomando como ponto de l~e -fel~êncía a interpl~etaç:ão Slmbó

lica dos objetos e do comrort~mento hum~no, o objetivo a ser al

cançado materializa-se no cotidiano, que tem o corpo do sujeito

ator como um .instrumento de rerresentac~o social~ o que permite 

colocar em evid~ncia a prÓpria realidade social. Aliam-se aí, as

pectos fascinantes suscitados pelo termo ncorro'', evidenciado pe

las met~foras contidas na oralidade que busca traduzí-lo, permi-

t indo si t u::?.l" , interrogar e analisar um conjunto de discursos e 

pnHícas que são apont~\d<:is por 11f-liSOI~I'IEUt.JE <1976), como "con)o

~- e i s 111 o" • ~-

Neste sentido, convém sej~ compreendido o corpo como 

sendo ·''n~{o aren;:<.s o o1·ganismo humano, tal como u de~;c1·evem as 

ci&ncia~ biológicas (da vida>, mas este organismo 'in !:>itu', 

ituante, agitante, falante, apreendendo e modelv~do seu espaço, 

seus 9 es tos ••• Jl nq::I~:THEL.ClT' j_ 983' p • U. 9·-20) • 

• ~ ·considc)·::J.ção do corpo como u.mB. catego1·i~' d(~ a.nális·~· 

ror ·parte da Sociolo9ia permite seja ampliado o"plano de compre

ens~o e de teorizaçio, levando-se em c6nta que nas sociedades mo-

f r e n t e a o c o n s um :L s mo , a moda e c\ rn í d i a , o c o,~ p o t em s i d o 

um tema de Pl~eocupv.ç~~o, ~;i'mbol ic;~.mc~nb;' n::-pl~esent<J.ndo :inb::-:Jl"id:::~.de 

e saLÍd e. 

Aparecem nesta questão, verdades fundamentais a serem 

consideradas~ onde ~ observado que toda prática social 6 direcio-

1 a d a a o c o 1· p o , n ã o c: CJ rn o ;, i m p 1 'e' s i n s t )" um e n t o , m <:i s e n q L\ ~i 1-.t o s <:: n t i -
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do~ :J.o me~;mó tempo em qu.\~ o m·r.n.nú;mo e: visto como ::J.lgo c:oncn2to~ 

1nscl·j.to em um<:\ nol-m<:"t, o1·dr~m ' R sr~ntid<.1. O con'o apal·ece entt'\o co-· . 

mo u.m .luga.l· pl·ivilcgi::.~.do, ond\~ ~;c cnb·cl:::t.ç<:~.m ~J.s l"el<?..çoes entnz

nat~reza/cultura, indi0iduci/s6ciedade~ i~divíduo/poder~ at~ibuin

do-lhe . mais do que um mero status de agente social e sim o de 

''operadm· soc:ietál·io", o que estimula ~.eja lido, nos sulcos dos 

seus b- :J. ç o):, ~ 11 o p o d e r d o s o c i ::3. 1 " • 

Ampliando essas consideraç6es, somos levados a concor

dar que mais que ~m m~r6 operador social, o corpo tem sidb ainda 

e n f' b c a do c o mo " o p e\" a d m· e r i s t em o 1 c) :J i c o" , c o n s t i t u i n d o sua a n id i ~, <=~ 

pnJ. tic<:~.mente (~ITI uma nSociologi<J. do Con1o 1
'. V<J.lid<:1.ndo est:a bmdên-.. 

cia, temos os trabalhos desenvolvidos por Merleaú-Pont~, Baudri1-

1ar~, · Foucault, Bourdieu, Elias, Balandier~ os quais têm buscado 

compreender a aproximaç~o do corpo na sua realidade social, na 

sua multidimcnsionalidade, rolisscmia, polimorfismo, bem como sua 

inserc:~o num sist<::-ma sócio-·pol it ico, sócio-econômico, sód.o .... sim-

.bólico determinado, visando alcançar novas aberturas c novas ex

~licac;Ses que permitam ir al~m da interpretaçio do corpo como 

simrle~ ferramenta de utilidade na sua construçio do social con 

e r e t o , . e s i m nu 111 a i n t e r r ~- e t a c;~ o s i m b o 1 i c ame n t: e r e f e\- icl a , no c o n

junto imaginado dos atores sociais. 

O c: o\- p o <~nquan to uma r:q·eoc upaç ão de investi gaç:ão c :i. en ·-

tífica emerge no século XX e invade o campo das Ciências Humanas, 

onde etnciloDOS e historiadores puderam testemunhar que ele esteve 

presente no discurso d~ todas as civilizac;aes~ constituindo .rara 

a s s o c ic:: d a d e s d <:"\ t \" a d i c 1:\ o , um r <::- r- e r t ó 1· i o cl t:.' t a >d. n o m j, a , d c:: c m- n:: s ··· 

rond&ncia, de ajsociac5es, pelos quais o mundo se diz, através do 

corpo e o corpo, atrav~s do mundo .•. 
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Além do rr6rrio mito, do discurso reli~ioso~ do discur-

so científico das Ciênc1as da natureza e da Medicina, ~ eviden-

ciada ainda uma Sociolo~ia imrlicita do corro desde os rrimejros 

' pa!:.sos dessa CJ.ência, obse.rvi\veii, desde as anoh"\c;Ões e citações 

de Durkheim no seu. <3.\"t igo sob\·e ·''Educaç:ãcf'', até o Livl·o I do Ca-· 

p it a 1 d e 11 a\" x • • • 

!~o decm·,-e,- do tempo, assistimos a uma vt:n.iadei,·a pl·o .. -

lifcraç~o de discursos e de técnicas de características n6rmati-

vas, reinvidicativas, políticas, sobre o corpo como fatores pro-

dutivos no discurso rrorriamente científico, no seio das Ci&ncias 

Humanas, com tendência em assimilar todas as notic;ões, domínios, 

reencontros, teorizac;~es parciais consagradas ao corpo, com cfei

t o de· massa , :i. m p l" i m i n d o c e,. tos t e,~ mos c Cl 111 o "o p ,. ó p r j, o c Ol" p o" , 

etc., fazendo crer na exist&ncia de um prov~vel saber transdisci-

plinar do corpo. 

l)ERTHELOT por exemplo, to1rmndo a citada Pl"Ol ife:-~ra~ão de 

discursos no sentido evolutivo das Ciências Humanas, afirma, ao 

inverso, que tais con~eitos são sempre a exrressio de um reencon-

tro determinado~ histdrica e eristemologicamente ritualizados, de 

disciplinas particulares e de fen6menos corporais delimitados e 

que nesse campo, as dimens5es propriamente sociais do corpo, num 

discurso critico, t&m sido disciplinadas pela Semiologia, muito 

mais ricamente do que pela Etnologia ou pela Histdria. ( iS'H~3, 

p.i24) 

Avaliando o traba1H6 do socidlogo numa pesquisa relati-

Cltl" s o t a rn b é m ITI e tc1. f ó 1· i c o , c\ p o n t a q LI e n a o s o c i ó 1 o g o 1 h e é s u f i c i e n --
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te regular sua vis~o sobre as rreocupaç5es de pesquisa rara ver o 

corpo surgir ~or toda parte ~, ~m torno dele a pr~liferaç~o dos 

discux~:.os~ d::J.s imagens, a nuJ. ltiplic:id ~J. de d<.~.s apad~ncias ton>o-

rais, as posturas, gestos, arfemessados ao centro de um va~to jo

fJ o d c e s r e 1 h os " ~ G! u. e~=- t i o n ::3. a i n d a : " O s o c i o 1 ó g o que\" <J. p r e r:~ n d e\" o 

rE:cuo? Passa1· pela rn<=.'ditaç:ão dos textos?" E <:1finna: "Os d<:1dos que 

lhe sffo fornecidos cst~o sempre no domínio de uma problemática 

determinada, definindo as categorias de registro e de análise dos 

fen8menos que na verdade n~o convergem para o centro de suas 

o corpo na sua realidade global e este prÓprio, no 

campo d:as Ciênci::J.s Soci~.:ds-'' ~ (i'i>H3; Puíf.~~3 e segs.) 

~!o én foque que venho ·adotando na presente análise~ 

Sociologia se apresenta investind6 de diversas formas pela aber

tura do campo de pesquisa sobre a sa~de, o espo~te, . a sex~alida

de~ a . ~ida cotidiana, b~scando patentear o corpo tomado como base 

Tc01·ia socj.ológica. A exibição do corpo nu 

o adcstamento dos corras <Foucault>, o corpo como 

deposit~rio do capital e arbitragem cultural <Bourdieu), são al

guns exemplos dessa recente inves~ida, cmbor~ o corpo tomado em 

sua t a p a c i d a d e de u s i g n i f i c a 1· " o s o c i a 1 , c o n t in u as s c i s o 1 a do e 

n~o eficazmente investigado. 

Enquanto objeto de estudo no discurso contemporãneo das 

CiÊ· nci~J.s HumB.nas~ o co1·po b~m sido tom::J.do df:l' fonna f\·:agm~::-nt ::J.da, 

!.",egmentada. Tal po~,tu1·a nt~o concebe um acesso sociológico elo cor

po e das pr~ticas corporais sem mutilá-lo e sem isolar certas ca

racterísticas que lh.e s~o próprias. 

Como resreitar a multidimensionalidadc e j polisscmia 

cf c"\ C O n cf i ç: a O S O C j_ <.'1 1 d O C t1l" p O Se In :, e r a t l" a V éS d O c n f o q U C cl a S Ll a 
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realidade· multifuncional~ . capaz de atuar "sobre os registros so-

ci~1~, econ6micos~ políticos, ideo~Óglcos~ simbólicos~ vistos co

mo um ·potencial meta·fÓ\~,ico~ úm contl·aronto rossiv~~l, urri lu.g:ax d·~ 

encarnaç~o s1mbólica? 

Para que as respostas a esse questionamento sejam per~ 

tinentes~ deve-se levar em consideraçio que o corro nio desenvol-

ve seus poderes sociais, sua multidi~ensionalidade e sua polisse-

mia, sen~o no seio de situac5es que precisamente o constituem co-

mo suporte desses poderes e como lugar de registro, de sinal des-

s::.\s significar;ões. Assim sendo, todo t\·abalho soci::.d do corpo po-· 

de ser visto ~imultaneamente como trabalho social sobre o corpo, 

embora este não se apresente somente como um s~porte universal 

das priticas, podendo ser visto igualmente como objeto e como 

fimM 

Observados os níveis de atuaç~o do corpo, evidencia-se 

de imediato a sua ritual~zar;io~ enquanto um conjunto de práticas 

que 1mu·ca a apayência con)o1·a1 como signo, implicando uma !Jl"ande 

variedade de práticas individuais ou c6letivas~ numa relaç~o ins-

titticionalizada,. engajando, o mais higieriicamente possivel, uma 

simbólica e uma rolitica da ararincia corro~al. Sdb esse enfog~e, 
,, 

f01·am p\-oduzidos os tJ·abalhos de VIGARELLO e'A .atitude que ilude 

e como adquiri-la" 1977), FAIVRE ~nAutoplastia da aparência ou 

Enc:uete sobre a Cinll~gia estética'') i9?6), DUFLOS-PI~J:OT' ("F';;n·ecel· 

1·ealidade humana e das classes sociais", i98i>. 

Hi ainda que distiMguir os níveis das rriticas de re-

produção do corpo ·- apontadas po1· ~'dgun 's çomo Pl-átic<:ts de ,..PETpe·-

tuação~ -, que revelam sua manutenr;~o no cotidiano em sua priva-



nao apenas sua rEpr~d~ç~o como ser biológico, mas buscando pela 

rreservac~o das qualidades bio16oicas socialmente valorizadas, 

como s a~de~ del~adeza, j_uv~ntude, etc. Tais representaç6~s se ar-

ticulam a concerç5es mais amplas da vida, da mo~te~ do prazer, do 

dever, assinalando o espaço do livre trinsito do corpo~ do corpo 

l~dico, do corpo hedonista. 

Os dois níveis descritos explicitam a relaç~o existente 

entn~ corpo/cultLu·<J., detcnninando c. qucsbio: "qual corpo :• p::3.r2. 

qua 1 soe i E'd ad e ! " 

Um outro nível de atuaç~o do corpo e aquele do conjunto 

das pr::.aic:,:~.s de "m:::;~.ni·fest<J. dio" que considenJ. o co'n,o como p1·oduto 

social, onde ~eti processo de ~roduç~~ compreEnde n~o somente as 
- · . 

rriticas finalizadas ·Je ritualizaç~o e de perretuaç ~o. Este i · o 

den6minado nível estrutural, entendido como um sistema de rela-

caes: o corpo é aqui produzido n~o em funçio de · · repres entacacs , 

mas em funç~o de necessidades. Aí est~o posicionados os tra~alhos 

Os tr&s níveis descritos <ritualizaç i o, rcrpetua~Ko, 

produç~o) n~o podem estar isolados permanentemente~ pois o corpo 

seri visto como rroduto soci~l~ carregando consigo um conjunto de 

traçosJ nos quais as sociedadEs podem definir-lhe o n~mero e os 

traços que o caracterizam c o tornam valorizado. Considera-se, 

rara tanto~ a matriz do corpo-ferramenta, do corpo-produtor ~ de 

seu duplo: o corro consumido~ · o corro mutilado, ou ainda, a ma~ 

t r i :::: d o c o r P o -· d : n <:"\ 1 , d o c o r p o ·- E.' :, p e t á c u 1o . E n t r e o s d o i s se~- á · m <:"\ ·-· 
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na espaço qt~e uma dada sociEdade poderi abandonar ou instituir na 

rcapropriaç~o pessoal do corp6. 

A literatura aronta fortes tend~ncias de que as aç5cs 

n~o - se realiz~m mecanica6snt~ mas resultem da luta dos diversos 

atores sociais para a conquista, controle ou rcapropriaçio de 

seus cor~os - na globalidads ou em tais ou quais dimcns~es estabe-

lccidas. Lutas recentes dos movimentos em sa~de, implicando na 

narticiraçáo popular, reivindicaç5es, cidadania, 

claros da tcnd~ncia descrita. 

s~o exemplos 



Dentre o conjunto de rreocupaçôes metodológicas que 

rerme1am as discuss~es c1entífica~ sobre os objetos passívei s de 

an~lise em So~iologia~ como corpo~ linguagem, imaginário, metáfo-

ras da fala manifestadas nos depoimentos sobre sa~de e . doenca~ 

mente tomado como refer&ncia e interesse por parte dP outras dis-

cirlinas em seus m~ltiplos enfoques teóricos. 

Nossa cultura ci caracterizada por minimizar~ qu.::;~.ndo 

recusar a d1mens~o deste cotidiano, o que ~ também observá -

vel nas Ci&ncias Sociais, atrav~s das difer e ntes correntes te6ri-

cas que visam alcançar sua an~lise, onde as consideradas mais mo-

"foram ainda. trabalhados sistematicamente pela Sociologia, mas 

dos p:,:,.ni c~studá·-·Io ·''. <CI~ESF'l, i983, p "40) 

A minimizaç~o atribuída à dimens~o do cotidiano como 

uma tend&ncia da cultura, permite possa ser escamoteada sua di-

mens~o autêntica, dado o risco da reduç~o a banalidade. 

cr;:ESP I , o c ot i di =~.no ·''é um p ,. od u. to d ::~. s fonn~.s de fTI(~·d i :,;~.ç :~~o si mb ó 1 i ···· 

ca e n~o deve ser pensado como estando mais diretamente ligado ~s 

b::1S(-õ·-:: n::3.tuxais d::~. vida". (i'?B3., p .4<:7) 

Considerando ser no cotidiano que se dio os processos 

de representacio social dos agentes ligados ao imaginirio consti-

. " . . t . reterenc1a h1s or1ca e, rorisso, como d ~::1. 
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tcmroralidade entre passado, presente e futuro, período em que os 

fen6m~nos sociais oc~rrem. Assim sucedeu no positivismo ' comtiano, 

no cientificismo marxis~a, no , nihilismo de Nietzche e até· mesmo 

em ~ Heidegger. 

Observando-se a lógica inter~a referente ~s suas condi

cBes de exist&ncia, o cotidiano rode ser comrreendidó ''como o 

produto transitcirio de uma ruptura ligada a uma etapa de evoluç~o 

natural ou hist6rica, ou entio como o resultado contingente de 

uma cis~o pervefsa devido a um processo de alienaçio''. <CRESPI, 

i983~ r.42) 

O presente cotidiano nio p~de~ assim, tentar ser com

preendido no emaranhado da memdria e da espera, mas na atitude 

fundamental . da atençio onde ele se ~evela a si mesmo como uma 

rresença-aus&ncia enigmitica, que nio pode ser çxplicada nem pe

las .f~bulas do passad~, nem ~elas projeç6es do futuro ••. Daí o 

cariter (le risco que ele comporta ••• 

A ades~o ao cotidiano implica na capacidade de se expor 

~ indeterminaç~o · do eventual, de fazer face ao risco de sua anu-

1aç5o, pois eie poderi ser reconh~cido pela imprevisibilidade que 

·o c~racteriza e o revela, como opos{ç~o à rotina reretitiva, a 

Jnica e verdadeira 1igaç5o na qual pode surgir o insuspeitado. 

Nio i c6nsiderado irrelevante, no entanto, que o coti

diano seja ao mesmo tempo rotina e automatismo e que a compreen

sio da sua ~imensffo repetitiva deva ser aprofundada numa perspec

tiva que nio seja apenas negativa~ pois o repetitivo~ o habitual~ 

e tamb~m uma maneira de liberar-se, de sair do tempo, de ultra

passar a condiçio·rara pensar o novo~ libertando nos~a atenç~o de 

marcas que nos acompanham diariamente. 



Recusar o cotidiano seria r8ve1ar a incapacidade de vi-

ver a · existência tal : qual ela se apresenta na . realidade de sua 

a ex i s t é n c i a num lu 9 a l" q u ~ · não J h e p e 1· t e n c e? Ta 1 qÚest io.nament o 

dc~· monsb·::.<. que . o ~:a\·átr:~T inconciliável da e>dstônci8. se mostn;~. 

também na difictildade de se aderir ao cotidiano e de aceitar os . . 

A negação do cotidiano estar~ presente quando observa-

das as jus~ificativas, as explicaç5es e as descriç5es dos poli-

de cura. Assim, há de se convir que no processo de espera pelo 

cot~diano ideologizado (utópico?) do futuro, os atores doentes 

não viveT<'lm o hoJe, mas manifestan:un-se ro1· todo .o tempo "adoeci·-

dos pcir anteciraç~o''. Frente tal situaçio ~ pensada a organizaçio 

social ~ seus consequentes sacrifícios~ onde ''o poder procura fa-

zer com que o magro p~o de hoje seja comido~ pensando nos circen-

A discussi6 hntre a adesio, recusa ou·negaçio do cóti-

diano evidencia que este não rod~r ser transformado~ sem que haja 

uma· transformaçio das estruturas sociais~ se é que se quer seja 

iriterromrido o circulo vicioso, no qual~ quanto mais de recusa o 

cotidiano, mais ele perde o sentido-e~ que quanto mais ele perde 

o sentido~ mais é recusado ..• 

A degradaç~o do cotidiano~ por outro lado, não pode ser 

superada de maneira unicamente individual. Faz-se necessiria · uma 

transforma,âo cohcreta das siDnificaç5es e representaç6es co1eti-

vas intimamente ligada à transformaç~o das estruturas sociais, 



hem co~o das condicHes materiais de vida. 

· De i:1C o1· do com o ob se1· v~d o p O\" r!-tg n es HELLEI~ ("Soe i o 1 og i e 

d ,.,. 1 ~. v i e quo t i d i e n n e n h " n :j: o é o c o t i d i ~. n o em s i , mas 'J. s ,. e 1 <J. -· 

ç6es sociais que torn~m tí;ic~s as relaç5es alienadas co~ o coti

diano''. Considerando esse ~onto de vista, a adoçio do cotidiano

F'\" er,en te c o mo r a l" ~"\met \"o d e:-,a 1 i enan te, c on d u:o: à c omp ,. een s~'\c) . di."t!:-> 

rerresentaç5es sociais enquanto manifestaç5es individualizadas 

das regr~s imaginadas do coletivo da sociedade re~l, que permite 

sejam construídas itna~ens reveladoras da passagem e relação exis

tente entre o que se denomina socied~de real e sociedade imagin~

da. 

Como estabelecer a ligaçio entre real e imaginado senio 

tecendo-os em imagens que o tornam vivos? O que seria, pois, a 

realidade da sociedade se inexistissem a comuni~açio e a repre

sentação? A realidade concreta tem sido abordada sob diversas 

formas~ no sentido de buscar compreender a realidade imaginada. 

h!e·s.s<.'l. din~dio!l HEGEL <J.pont<:~. que 11
::3. realidade é a unidad(·~-~- d<:~. 

essência e d~ existência''. O real ~essencial~ mas é um essencial 

que existe, que não tem nada de uma essencialidade abstrata. As

sim, é tido como verdadeiramente substancial. 

A realidade empírica tem sido ainda enfocada em outro 

sentido, no qual a ap~rência nio ~ senio um aspecto da sociedade 

real em que a própria emriricidade nio rassa de uma simples moda

U.dt:\de. Conside1·a-se~ no c<:"\so~ que "as n:~lac;:Ões sociais são 1·eais 

pelo que el::J.s são vividas, pelos homens 11
• (LEDHUT, 1'7'87, p ~4~3> 
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3 4 .,O 1 · · d " . ~ • rea e o 1mag1na o 

e sabido que \ aS sxper1ências vivenciadas pelos atores 
\ 

no c:otidúnto não ·:;e l~eduz~Tl j simflJes b2ndênc:i::1. da 1·e~eptividad\?~ 

pois os desejos e as vontades entram igualmente em jogo. Assim 

sendo, a sociedade real nio ~ nem um objeto em si mesmo, ~em um 

puro dado sensível. Uma sociedade real é ~m · tecido complexo que 

não é mais objetivo que subjetivo, onde se mesclam não o espírito 

e as co1sas e sim todos os component~s da e~reri&ncia social. A 

soe ied::J.dc · roiss tanto os fantasmas e as ima~ens, quanto 

os instrumentos de produc~~ •.. 

Poder-se-ia dizer~ assim, que o imagin~rio é simples-

mente uma parte do real? 

O mundo imagin~rio e tudo aquilo que·é imagin~rio na 

sociedade di lugar a um 1nventirio de formas altamente enriqueci-

das, o das imagens e do próprio imaginirio. As imagens, sio rea-

lidades físicas e mentais que têm uma significaçio. Elas, por sua 

vez, 11 rr::presentam" <~.lguma coisa que sempre i?.Pal·ece na e pela ima-

g (,;- m a o s u j e i t o • 

A sociedade real é repleta de imagens também reais que 

n~o sio apenas imagin~rias~ irreais, subjetivas, psicologizadas. 

S~o significantes que têm uma materiali~2.de bastante evidente. As 

imagens, portanto, nio nascem sozinhas. 

Se~ dessa formi, as imagens nio surgem isoladas~ e ne-

cessiria a presença ·do produtor-emissor e do receptor-espectador 

para que ela cumpra sua exlst~ncia1idade. A imagem é~ n~ geral~ .a 

111 i t j _ n d o i ,. <:1 1 é m d C:\ 1· e p 1· e s s r; t ?-ç c.. o i n d i v i d u a 1 e v e,. na r- ,- 6 r 1· i a i ma-
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alguma outra coisa al~m de seu tema aparente: seu signifi-

ima~en~, rodemos tocar as grandes dtmenscies da vida social e cul-

t.: u l" a 1 ••• 

u.nm. l" c 1 ::v,: ::~.o com a 1magem do medicam~nto que lhe ~ :::.\d mini-~ t l" ad o 

sem 1i 9ar tais imagens ao ima9in~rio que as vivifica, estaremos 

consider a ndo apenas a imaocm em si mesma~ isolada da aç~o, torna-

da ' um obj~t6 ~e contemplaç~o e de sonho (ilus~o), j~ que 

cion:;,.lid::J.dc:? soc:i :::l.l l·crou.~;a ·fn~qu.entemcnte sobn~ o lim:ltf:~ do C:,;lxi-· 

estético da sua significaçâo. Desse modo, estar saud~vcl Clll 

estar adoecido, ~ uma forma de rerrcsentaç~o qu~ carrega consigo 

uma imagem, provinda do imagin~rio real impregnado de valores, de 

ritos e de mitos. 

Diante das c6ndiç5es objetivas e concretas da imagem~ 

cst~s s~o consideradas mais reais porque s~o perceptíveis, mas 

tais condiç5cs tfm estabeleçido limites nitidos na an~lise de al-

gumas disciplinas· das Ciências Sociais, mantendo-as coladas a 

concretude dos fatos observados~ ~dmitindo assim, um caráter re-

ducionista dos fatos. 

No entanto, e o imaginário que dá significaç~o, exis-

tência e modelagem is imagens, permitindo uma visio mais ampla

mente analítica e crítica dos fenômenos observados, principalmen-

te quando se tem como objeto de análise a Sa~de p~blica, o quei-

xoso que nela se instala$ suas representaç5es imaginadas porém 

!::.:i.co clt1 !Tif~ dic<:\ITIG~nto e na nudez ela rol:ina da con~.ulta 'mé dica. 
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Os imaJinirios estruturam a cada instante a experi&ncia 

social e engendram comportamentos e imagens reais. Para LEDRUT, a· 

,. ea.l ida<~ e do~-; i ma.g in i,. i()~~ ''.:~ ;3. que 1 :::~. de ri,. in c i pios de m· g ::J.n L::aç: ão 

que n~o s~o menos~reais qu~ o~tros princípios de organiza~io so

cial na ~ual se evoca com complac&ncia a inteira e plena .realida

de. (.\ss~m, <:i sociedade do imaginá1·io é i.'\ própd.a sociedade". ( 

198?, r.45) 

Todos os imaginários s~o n~cleos de grandes mitos: sa~

de, doença~ sistema de atendimento médico, o rrdrrio m6dico, o 

m e d i c <.'\ m e n t o , l: ,. a t a m e n t o , c u ,- a , d e n t ,. e t a n t o ~; ou t ,- os . Esses m i t o s , 

propriamente sociais, que se refere~ ~ representaç:~o, constituem, 

a partir dela~ uma sociedade imaginária que tende a ser vista co

mo estando separada da sociedade real-

Como ent~o definir o real e o imaginá~io? Pode-se i~o

li-los um do outro? Nem o real, nem o imaginário tim um estado 

est itYG:"l e de-F in i do. E 1 e~> s~\o móvrd s e t l"i.in sit ód.os. Tudo depende 

do tempo e do momento em que se d~o. 

Se a realidade é como se vi, a unidade da essência e da 

exist&ncia, o imagihário 6 um modo de ser de u~a ess&ncia que 

ainda nio se tornou existência ou que perdeu a existência. Assim, 

o inr:;~.ginário é um 11 PO~~sível mais ou m.:~nos 1·eal"~ Nesse c~.so, se

ria viável estabelecer que há alguns.graus do possível, graus de 

realidade que apresentam um crescimento e um decrescimento contí

nuo da essência à existência, do imaginirio ao real. 

f~ socied~.d(~ )·eal é, pois, u.m<.~ sociedade que ·''l"(?a1L:r<1". 

A realizaç~o, c;:-xige a aç~o doS atores que constroem a sociedade e 

chegam a lhe conlerir uma verdadeira substancialidade ou realida~· 

de) na ~ual o essencial reune o existencial onde o imagin~ri~ que 
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anima o~ ator~s intsrv~m na realização db social. Novos ima~ini-
' . 

rios e · novas im~gens ' contribuem par~ a realiza,io de ~ma nova so-

c ied:a.d~ .•• 

Considerando que tudo se mant~m ligado na rela,io entre 

a aç~o e o son~o, a nr6rria açao e seu conte~do est~o presentes 

no sonho. As imagens est~o apenas metamorfoseadas~ erigidas em 

realidade de sonhos m~t~ria, ligados a uma atividade determina-

da, por um outro car~ter também mantido em relaç~o com o real da 

vid<:~. cotidi::3.na. 

Todo discurso que 1nvoca ou visa o real, a realidade 

social, v&-se tentado a identificar o real pelo objeto, demarcan-

do o fato do objetivis~o sociológico, avaliando ~ distutindo ape-

nas o aspecto factual do rrocesso arialisado em sua superficiili-

dade, em seu · car~ter lógico-contemplativo. 

A~1sim sendo, o pres .:=?rlte b·ab<3.lho tempo\· p\·opo~;bJ. ul-

trapassar a an~lise do óbvio, do aparente~ penetrando o imagin~-

rio e a ess&ncia~ a historicidade do real~ a partir das metáforas 

que t&m origem no imagin~rio, nas imagens internas, no ide~rio 

c u. 1 t u ,. ::3, 1 !l externalizada~ pela linguagem dos discursos do roli-

queixoso quando das suas representaç5es sociais sobre o prÓprio 

CQ)"PO. 

A literatura aponta que 6 imagin~rio social além da sua 

funcionalidade bem real, é um modo de realidade do possível de 

uma sociedade. A ·sociedade imagin~ria, por sua vez, ~ entio a du-

pl:J. dimensão temro1·:a1 (ldstól·ica) da sociedade real, :J. qu.v.l im .. -

plica sempre outro dado que.aquele tomado simplesmente ao acaso. 

indivíduos, e est~ subolssa a problemas do imag1n~rio tanto quan-
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to estio stibmissos esses indivíduos . . 

Enfocando a temporalidade do mundo imagi~~rio, nota-se 

~ue o passado n~o se deixa facil~ente ultrapassar e o futuro rode 
. ' 

t';e · evadi\-. Acr.edita·-se, l?.s·sim,, have\- um~~ ce\·ta dialética do \-r~a1 

e do imaginirio, onde o real transrarece no ima~inirio e o imagi-

nário no real, tipificando o processo histórico, embora, segu~do 

LEDRUT (1987), a realidade social possa deix~r de ser histórica, 

p6ssa estacionar e se fixar ou cair no essencial, sendo sua lei a 

autoconstituic~o da realidade social. Tal transitoriedade carac-

teriz~ a sociedade humana, como sociedade real. 

acabada, e a soc1edade que faz e que se desfaz, graças ~ dimens~o 

imaginária da vida social, ci que permite observar a ligaç~o es-

tl-eih\ que há ent\-e a vid<:\ social e a invenção ·social .•. Existi\-

rara uma sociedade é inventar - se permanentemente ••• " Neste senti-

do, deve-se considerar que a denominada invençio nio ~ propria-

mente uma atuaçio tcicnica ou mecanica dos atores sociais, a nio 

ser que ela . fosse considerada uma aç~o m~gica ou miraculosa (no 

plano do irtacional). 

A invençio social é apontada como tendo origem em sua 

parte essencial, ao trablaho do imaginário coletivo. Uma parte 

importante dessas atividades in1aginantes ou imaginativas e consa-

grada à busca de solução aos rroblemas de fins e valores e n~o de 

meios, por serem considerados estes~ uma preocupaçio de cunho 

restrito as atividades intelectuais e, por conseguinte, não nri-

Os problemas de fins e valores são frequentemente pro-

vocados e engendrados pelos conflitos e contradiçSes da açi6 so-



cia1, sendo rorisso rossív~l constat~r e considerar objeto de in-

v~stiriaç~o sociológica as continuadas aç~~s coMflitivas ·de bu~ca . 

pelos ~uid~dos m~dicos ~~ suro~tamente r61a cu~~~ · acarretando. uma 

t i::mb énl · 
. \ 

conflitiva rotihizaç~o dos processos de procura~ tanto na 

realidade quanto no· imaginirio do poliqueixoso. 

A conti~uidade e rotinizaç~o da poliqueixa evidenciadas 

nas rerresentac~es sociais do ator doente, resultantei das con-

tradic5es culturais~ sio alicerçadas em imagens e imaginirios 

verdadeiramente dinimicos. Essas imagens e imaginirios sio mede-
I 

los de açio possíveis, anteriormente imaginados, que seria ou nio 

diante processo de queixas sobre o estado de sa~de. 

O imaainirio expressa, por sua vez, a ·realidade do pos-

S:Ível' que não é senio uma fOnTii:\ de ViVenciá-Ja~· . poj_s ela Se t<:IZ 

presente na simulaç~o. Antes mesmo de que seja realizado o possí~ 

através da concretização das aç5es~ faz-se hecessário exer-

r.: i t ::).)" esse possível, por antecipação, imitando-o, rerrese~tan-

do-o. 

Frente ~s ~ondiç5es de imitacio e de iepresentaç~o do 

aind~J. n:,i.o concn~tiz:ado, n:io n~al:• dos· '~nsaios idealiz:õl.dos pm· an·-

da suposta aç~o, reaç~o e re1aç5es para quando vier a 

estar adoecido, ou mesmo quando vier a encontrar-se r.:om o m~dir.:o 

numa futura con~ulta, o poliqueixoso ~~ vas~o e força ~ sua cria-

çio imaginativa~ momento esse em que florescem os recursos a se-

rem util1zados na linguagem metafdrica. 

PG,·cm·,·endo o c::.'l.miilho irlve,·so desse rroces.so, t c,- í:,':l.mos 

Ao se queixar sobre as condiç5es do seu corpo, 

seu · maior ou menor estado de adoecimento~ o 110liqueixoso estará 
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fruto das contradiç~cs 

culturais expressadas por meio de uma linguagem arqu1tetada em 

metáfm·-:,J..s. Tais . mct:i-fol·a-s s:io . \-cveladm·as. d<~ um IWOccsso histól·i-· 

co confundente, ce uma l"ei:d idade e:ústencia1 desigual, recm·tada 

pela n:io distinção entr.:~ o \"e=3.1 e o il"\"E:a1, E:nb·e <1. im~.gcm c o 

imaginado. Nesse discurso, estio contidos os sonhos~ a invenç~o e 

o npo~;sive1n, bem como todas as rr~-concercBE:s t2 antcvis5es do 

momento presente ji idealizadas num passado imaginativo, que po

dedio ou não cumr\-il··-se cfetiv<3.m.:~nte no futuxo. l:lá-se aí~ L'.tr.::-3. 

descontinuidade na temporalidade do real e do imaginado, 

tindo o 11 aprision<:l.mento" do poliqu.cixoso no·::. fatos comuns do ·seu. 

cotidiano adoecido que é, no geral, acompanhado por um imaginário 

também doente. 

Na · concretizaç~o dessai manifestaç6ea~ ou seja, nos 

atos das rerresentaç5es sqciais, sao revelados os caracteres da 

imaginaç~o simbólica, utilizados pelo poliqueixoso rara traduzir 

seus sintomas e sinais orginicos, reveladorE:s do seu estado de 

adoecimr~nto, 

met á-fonJ.s y 

perpassado por um discurso linguístico elaborado em 

A imaginaçio simbólica, por seu lado, se encarreoarã de 

-fetichiz<3x, . dando supol·te ,-eal à realidae imaginad:;;~., ~.J.Os -f::J.ntas·

mas e fantasias das imagens que faz~m parte do cotidiano do poli-

rtlf.CiXOSO;t presentes no seu discurso e acima de tudo, nos seus 

deseJos: atenç~o ~&dica, rituais de sa~de e de doença, concretude 

simbólica do reccitu~rio médico, da solicitação de exames labora

toriais ou radiOg\·aficos, cul·minando na magnltudc concreta do mc::

dicamento prescrito, perfazendo a rotina da magia ritua1izada e 

miU.fic.ada da condição de "esta1· doente". 
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Cabe questionar uma v€z mais, se rara o poliqueixoso a 

M c·'r.-nestar doent.<~'' <~~ consequent('~'rnent('~ quei:-<al~-st.·~ to1·na.:.. concfiç<:'\O J"' 

se mais importante do ~ue a condição de nestar saudável''. Deve-se 

'levar em t I'L~c~,- ,.~;l'oct~ CIL.l0 sc11do o 1'1nagin~rio algo c on a c\ o .. 1 ~' . '" "'_, " .... ' ' , -=- "" 

considerado d~bio, n~o ~ vi~to como um conhecimento a ser consi-

derado verdadeiro ou falso, ou se sua realidade é aquela do hoje 

do imag1n~rio, concretamente representado na aç~o do poliqueixo-

so, e apenas uma das partes de um todo contraditório que, como 

condiçio do prdrrio imaginário, n~o segue uma linearidade, nem se 

fixa ~omo verdade final, sofrendo mudanças a cada estímulo exter-

no ou · interno (objetivo ou subjetivo) que possa viver a receber. 

·recendo consideraç5es sobre as contradiç5es apontadas 

ao im<:'\!Jinál·io, L.EDFWT <198?, p.55) afirma que "a ·llltnr,:~~o do desE.·-

quilibrio do . ima~inirio ~ paradoxalmente uma tunçio de realiza-

ção, sem nos esquecennos que o im<:\ginário não é j _amc-ds totalment<"~ 

equilibrado ou desequilibrado, pois ele sempre participa das duas 

'funç(58s11
• 

Embora algumas vezes o comportamento humano possa pare-

cer ex~essivamente unilateralizado devido serem consideradas as 

representa~Hes sociais muito aproximadas da imitaç~o e de um ima-

ginário aparentemente empobrecido e de caráter continuista, cabe 

considerar a infinidade de manifestaç5es corporais dos indivíduos 

adoecidos através de suas rcrresentaç5es, inseridos no cotidiano 

que continuamente os cerca~ envolve e preenche de imagens reai~ e 

ideologizadas, situando-as na concrctude das próprias manifesta-



As manifestaçBes corporais adoecidas, rartes da fanta-

I · ·. t 1. ITI'"'c g. J·. ,-, ~.; ,- 1. o. d o ·I' o 1 1. q u r:d x os o ·· e · c <:-..1- a c t e·-· sia imaginaca que '1n egra o a g 

O ·''olh<1l" clínico·'' do médico, dada su3. natu.\·e:.!::J., apont::1 

tomadas de condutas técnicas fundamentadas em teorias cien-

tificas e na prática profissional~ exigindo que este personagem~ 

enquanto um dos ag!:.·ntes intel-ativos, "devesse· ouvi,-" o discLn-so 

met<:dor izado do poli quei><oso como ~~e sep::l.\·ando E: C><tl-~lindo . de C<1-

da frase, os substantivos d6s adjetivos, as verdades das fanta-

sias~ o concreto do abstrato~ o real do imagin~rio, os indícios 

adoecidos do tracejar da ilusio, da fascinaç~o, da ansiedade .•• · 

O . poliqueixoso~ tamb~m na condição de agente interati-

v o , a p o n t a r-, eu o 1 h a,- r a,- a seu c e 1"1t r o d e d e s r=: j os , . assumi n d o c a 1- a c -

leciona argumentos linguísticos que espera sejam capazes ~e pro-

nunciar e enunciar suas verdades, de maneira que estas se colo-

quem muito próximas do esquema de refer~ncia do seu par social, 

esPerando faciiitar-lhe o direcionar do olhar clínico •• ~ 

O olhar clínico, no entanto, dadas as expectativas bi~ 

lateralmente estabelecidas pelo processo inte~ativo, n~o encontra 

que para tentar reforçi-la, recorre redobradamente aos esquemas 

metafól-icos. 

Vemos assim, o contínuo me~aforizar do poliqueixoso que 

decide ror um discurso sobre o corro e o estado de sa~de, segu.n-· 

do o suposto quadro de refcr~ncia ci~ntífico "do out~o''. O médi-

co, ror sua vez~ mesmo sabedor dos artificios metafóricos , IJ u s-· 
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cancto al~a~çir d~das ~d~qua~a~ rara inte~rrctar o quadro noso1ó-
I 

g i co do p o 1 j. queixoso, meta for i za também, <iU<:"tn c! o o ques ti on a·-<."t,- g u'-

mentandp~ num igualmente suspeitado quadro de refer&ncia p~ofano 

E n q u c\ n t o ,- e 1 a c i o n a dos à. i ma g i n a d~ o. s i m b ó 1 i c a , m é d i c o e 

paciente, cada qual a seu modo~ com motivos e olhares distintos~ 

fazem das metáforas a grande arte das relaç5es sociais na Ciência 

mP.d i c :J .• 
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3 • 5 • n C~ r p o e l- i t u a 1 d o c 6 t i d i a n o n 

A rituallz?ç~o da vida cotidiana e as trocas entre 

sociais englo~am u~a soma considerâvel de gestos, de postu-

dP distinci~s~ de r~~ulaç~o de sent1mentos e de um rlano 

sensorial estabelecido. 

A vida cotidiana se desenrola, assim, sobre uma tram~ 

de rontos de refeferência e tamb&m sobre o plano corporal, gue 

permite a cada ator o emprego de sua existincia no seio do cole-

tivo. 

As condiç5es da v1da di~ria interferem, por sua vez, na 

interaç~o dos agent~s sociais, pois, numa mesma rede de relaç5es 

sociais, as sensaçoes~ os gestos, as posturas, as representações 

do corpo, s~o divididos entre os atores com uma pequena margem de 

Suas exreriincias som~ticas espelham uns aos outros ... 

Se diferenças intervim, elas s~o quase nada consideriveis, tanto 

que n~o transp6em o limiar de uma outra estrutura social. 

Atrav&s d~ reconhecimento m~tuo das características 
' 

corporais parece o próprio corpo ficar relegado a um segundo pla-

no, quase como se fugindo do campo da consciência, di1uido no 

quase automatismo das ritualizaç6es do cotidiano. 

Tomando como re~·el-&ncia 6 pens<J.mento de LE BFi:ETOI~ 11 no 

d c:1 v i d a c o t l d i c-. n a , o c o n=' o d i s s i p a-s e" ( i 9 8 2 ~ p. 27 4) ' 

pode-se observar · que o , corro e considerado como um suporte mate-

rial, como operador de todas as pr~ticas sociais e todas as tro-

cas efetuadas entre os atores. Tal pensamento~ referente ao as-

pecto material e aparente do corpo, deve ser considerado~ no en-

tanto, como sendo um dercsitirio das imagens, do imaginirio~ 
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Obedecendo a ordem se~u~nc1al do cotidiano, que reclama 

-. . I . 
cobre as sinuos1dades do mundo, prendendo ou suprimindo detalhes 

cta ~xterioridade · dos atos ou das coisas, reduzindo~as a si~nos 

recorrentes, desprovidos de .toda alteridade ou reciprocidade. 

Observa-se, ainda~ que nas anilises sobre o cotidiano~ 

dentre as ~aracterísticas, fatos e objetos analisados, o corpp 

(enquanto rrescnça viva, representante das aç~es, portador das 

práticas atra~és das quais o social se exprime), é frequentemente 

considerado ausente como realidade viva, mesmo que haja alguns 

momentos em que o sujeito· rossa ver-se nele reforçado. Neste ca

so, estaria o corro tambim aussnte n~ consciência deste sujeito 

embora seu propriet~rio, leva em conta arenas os próprios 

atos enquanto situaç~es isoladas? 

F' a\- a L E B 1;: E TO I~ ( 1 9 8 2 ),. " o homem o c i d e n t a 1 a t' i nn a i m r 1 i-

c1tamente seu desejo de n~o exror seu corpo ~ prova, de esquec~-

lo tanto quanto possível''. Se ass1~ puder ser considerado, o cor-

ro n~o tran~pareceria v~rdadeiramente na consci&ncia do sujeito, 

sen~o nos momentos de crise, como dor, sofrimento, fadiga, feri-

mentes, impossibilidade física de cumprir tal ou qual ato, pra-

zerJ etc., ou seja, em situaç~es que restringem o campo de poss1-

bilidadcs do sujeito ou ~ue, ao contrãrio, o ampliam, fatos que, 

no geral, acontecem mais r~ramente. 

Relacionando corpo e simbólica social, tem-se 

própria simbólica que interpr~ta e retrata o corpo, d~ ao sujeitn 

meio de ocultar a realidade a~oisua ~ qual está ligado. Para LE 

)J !~ETOI'l, .·'-'-z\ socializaçao do corpo, que toca tão bc::m o it1timo que o 
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tonl:J .. ·ínfimo, nao e, ns:ste sentido, a singular iJusc:t. d:J. sua v:J.lo·-· 

que 

Merece ser ~ndagado ainda, frente ~s pr~ticas sociais 
\ 

. \ ~~ 
a rresenc~ e atuacao do corpo~ se este ~io existe n Z3. 

consciência do suJe:to se~~o somente a pattir do momento em que, 

enquanto ator, cumrre suas func5es orginicas habituais e n~o are-

nas como uma fonte d~ atuac~o social constantemente presente. 

Quando em tais tondiç6es, o ~orpo estaria fortemente ausente da 

c o n s c i 8 n c i a d o p ,- ó p r 1 o s u j e it o , as sü m in d o um a s i m b ó 1 i c a e n tl- e o 

mito e o mist&rio. 

Além disso, esse corpo do sujeito~ator pareceria cessar 

de n~·net il·-sc~ no fi·~l espelho "do out\-o11
, o qual~ nessa situação 

de verdadeira magia f~z-se ausente quando o ator e seu corpo s~6 

colocados em cena. Sugere-se ainda uma verdadefra ruptura dos 

sentidos, no momento em ~ue é colocado em evidência o corpo do 

sujeito ••• Em tais condições~ o corpo estaria c~mprindo arenas o 

l·ituC:"\1 social, materializando-se, para tanto, em representaç5es 

sociais~ 

S~o virias os ~ensadores que discutiram as normas so-

cialmente aprovadas para o corpo tomando como base os atos das 

repn~sentaç:Ões socl<üs, dentre eles Jean-Paul SARTRE 11 L 1 É~ tl·e et 

le nô.·:::~.nt~' (:t<?43) e F'iETl"€ HENRI ·''Les Aveugles et 

( i 9 58 ) • E s t e s t r a b a i h os de s c ,- e v e 111 s j_ t u a ç: õ E s em que a 

o consentimento so~i~isn colocam o corpo do indivíduo em mera 

·f u n d\ o da d e f in i ç: ~o s o c i?. 1 ~ ex i g i d a p e 1 a s it u a ç: ã o c! a da , me d i a n t e 

um conjunto particular de t~~nicas ritualisticamente apresenta-

das, originando verdadElro automatismo <etiqueta corporal ... ). 
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Desde ~ue toda situaç~o social seja acomranhada de uma 

dem transgredí~la sem ~ que se sujeitem a r1scos. Neste s~ntido 

tocta uma rede de ritualizaç~es que estruturam · a evid&ncia do cor-

po e o inscrevem flexivelmente no conjunto das situaç5es que o 

Assim sendo, o ato de consulta ao médico, estabelecer~ 

uma relaç~o socialmente dirigida e controlada na qual o paciente, 

funindo das relaç5cs consideradas rotineiras do seu dia-a-dia, di 

seu c m· p o <J. St':::-l· ,. i t u:::J.l i s ti c::~.men te ob sr~rv;J.d o p e 1 o médico que n e 1 e 

tcs das quei><::.~s. 

O CO\"po, <:'IC> se\· ~;ubmeticlo à análise pe-lo ''olhar c.líni-

c o" d o má d i c o c o mo ~; ·~ <H) p <.-!.c i <~ n t •? 11 :::.\o p e,. t c n c e s s t'? , p o d e,. :i c o 11 o t <J. ,. 

esta~ ultrapassando sua própria dimensio existencial, por encon-

tr:J.r·-se ai i p\·e~:.cnt:c na condição d,. ·''pn?scn.;;:a-au.s{~nc ia·''. 

Essa du~1idade, favorece ao imaginário do d6ente poder 

trabalhar o discurso metaf6rico~ çomo se numa tentativa de ter-

nar-se efetivamente presente na relaçio socialmente estabelecida 

entre médico e paciente. 

O di seu,- ~-o de um p o 1 i que il-:oso meb:·\fo\- i c amen te con s t nti-

do ~ ricamente constituído de uma intensidade apaixonada, emocio-

na 1 i:?.ada, mas para que as emoç5es Z~Í contidas nio venham ameaçar 

a ruptura ou o equilíbrio da re1acio social estabelecida, elas 

assumem um caráter simbólico·de permissio e~ tornam-se cultural-

mcn t •:z- reproduzindo livremente em todos o~ . . 
rt 1 'v'(Z·l ~:. 

seu corpo, normas que foram institucionalizadas e que visam con-
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trolar os atbs, que em outras condiç~es do ·cotidiano, poderiam 

ser apontadas como .an6malas ou desviantes <ex: o pudor). 

Para compreender~ ainda, o processo de escolha do poli~ 
·. 

queixoso ror tal ou qual ~s~ecialidade médica· a ser procurada, 

tanto quanto pelo tipo de discurso que será proferido, sua maior 

ou menor intensidade ou qualidade no uso das metáforas, devem ser 

observada~ as re9ras de conduta que caracterizam e controlam a 

interaçio social que se intala a partir de uma certa definiçio, 

simbolicamente comractuada, entre médico consultante e o rrórrio 

poU. queh<oso. 

Al~m do aspecto verbal ou das tomadas de iniciativa 

nesse processo interativo, tematizado rela sa~de'e pela doença, 

hã que se con~iderar a dimensio física da troca, pois a situaç~o 

de manifestaç5es íntimas, numa açio também corporil que varia se-

gundo o inb~rlocutm·, o g,-~.3.1J, de familiaridade c:om·o te-trm. e com 11
0 

outl~o", acompanh<:""tda de toda a virtude da tolerância, possibi 1 i-

~ando ou dificultando que a rerresentaç~o corresponda em maior ou 

mentw g!~au de fic!e1idacle ao imaginário do <:""ttor-a·ctoecido. Conco1·-· 

d::J.ndc:> coin LE TRETOh! <i98í.::),ncB.da contexto social p1·oduz uma 'eti-

queta social' que lhe é Pl"ÓP1"ia". (p.28tõ) 

Desde que o ator-doente tenha perdido suas relac5es de 

i de n t i f i c a d\ o s o tmH i e<:"l c om " o ou t ,. o,~ o c o n f 1 i t o d a " d i s s i p a c; ã o 

do con)o·'' é inst<.-~.l::ldo~ b!e~~te sentido, ton1a··se legitimo ind<3.9<J.l" 

se os ccH-.tl~oles c:on>orais que funcionam atl"<';lvés de c!ife1-entes .ni-

cha de s~hito, torna-se oraca, real ou ima9inada~ esmaecendo a 
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· · · • · 11 1· ·'' d to1·na1···sc~ do corro onde um poss1ve1 . emJaraço ro e 

~: an to ~ais 0ivo qu~ o~ caracteres fisicos do sujeito q~e 

permitindo-lhe uma menor identificaç~o~ dada sua enfermidade ou .a 

de~or~em de seus 'gestds. 

Questiona-se ainda: a apar&ncia doente~ os sintomas e 

sinais que caracte~izam a enfermidade, o rr6rr1o quadro nosológi-· 

co e os consequentes traços psicológicos que acompanham as mani-

festac~es do imaginirio tamb~m doente, nio seriam os responsiveis 

pelo corpo cada vez mais ausentado da relaç~o dual, cada vez mais 

esmaecido na sua concretude, quase como se praticamente rerten-

cesse a um plano secund~rio ou at~ ~esmo inexistisse? 

Na vida cotidiana, o corpo torna-se ent~o objeto de 

verd~deiros rituais de "ausência", on~e ele n~o deve transparecer 

mal~estar. Esta & uma reivindicacio ritualizada nas relac6ei in-

terativas, tida como uma tendência predominante .da nossa socieda-

de do ponto de vista corporal. 

Se o c m· p o é c o 1 o c a d o à li1 e)" c ê do p o n t o d e v i s t a " do · ou·-

tro", consequentemente tamb&m estaria mercê do·outro imaginirio 

que o acompanha, bem como as imagens e rerresentac6es. Da mesma 

maneira estar~o sua forca de exrressio e sua linguagem referidas 

no "oub·o" c~ .•• POl" definic:~o, o uso da linguagem do ponto ele 

\lista. do outro é denomin<:~.do "metifm.·:a. 11
, 1·azão pel<:l. qu<:l.l o rol i-· 

queixoso naturalmente metaforiza! 

Tendp o binôm1o SC:ILÍde/cloenca como pontos de \"efETÉ.'ncia 

na análise sociológica e considerando~ para tanto, esse bin8mio 

em suas cat·actsrJ:sticas simbólicas~ temos <:\o nos~. o alcance mais 

imediato n~o o corro adoecido do qual se fala ou ao qual ss faz 
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refer&ncia, mas 1magens da rerresentaç~o adoecida do sujei~ 

to/ntor/rrorr1~tári~ desse corpo, inscrito nas reg~as do cbtidia-

no, . informando ao ~xterior os sintomas e sinais expressado~ numa 

tela comunicativa. 

No~so tempo e um grande consumidor de fórmulas, revela-

doras de um conjunto de tentativas que visam definir uma dominan

te mutaç~o contempor5nea. Este ~ um novo est~gio do social e da 

culfura que r~sultam da multiplicação .de redes comunicativas, de 

suas conexGes~ de seu trabalho em associaç~D. 

Embora todas as soc1edades, de todos .os tempos sejam 

esp<:""t.<;: os de c omun i c: a c;: ão, de in ·fonnac;: ão, é <..'\través da clup·l a r 1· odu- . 

ç~o material e simbólica que se torna caracterizado seu modo de 

existir e sua inscrição na História. 

No processo de . evolução dos discursos proferidos pelo 

pac1ente ao médico, com o decorrer do tempo foram sendo vistos 

como · contribuiç3:o de suma impol·t:â.nci{). !, p1·incira-lmente enqu;J.nto 

fonte informativa auxiliar ao diagnóstico médico. 

T~.l va 1 on~:;J.ção d•::?ssa fon b~ in formativa 3.uxi 1 :1.::?.1", penn i

te que tal atividade do médico nã9 esteja presa nem limitada ex

clusivamc·~·ntc <J.o seu ~:.abe1· técnico·-cientifico~ f<:~.to ess <~ que lhe 

~utfe1·i1·ia uma ce1·ta 11 aun-:.. mágica". Apoiado enH{o no discu1·so do 

ru. <:i<::-n~(~, o médico se v&: 1iiH~n~do pant :::~.. ta1·efB. P3Xalel:;;l. de cu.i-· 

dadosa atenção ~s informa~Ses e dados que lhe s~o fornecidos pelo 

ator-doente, agora nio mais vi~to como uma simples fonte informa

tiva de dados quantitativos e s1m, considerando-os em seu teor 

qr.n.l i ta t i v o M 

Historicamente~ o discurso e os depo1mentos"do paciente 

rassaram a ter significado na consult; m~dica, ji colocado em 
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di·:=-cusdio. dur:J.nt.:? tod:J. <.!. ·;;e:Jund<:l. met<Hh? do século XIX~ pon~m 

<?.P\"t=:sr~nt<:"tcfo como um 1)"i:ÜO novo !:=,Ó depois elos tn~balhos ele Ft:;:EUD. 

A 
Jl t '·' ,4 I • .. partir dos , trabalhos de FREUD~ a ques ao ~o suJel -

~indo a necessidade do 'diilogo' entre o médico e paciente para 

um diagnóstico ma1s correto e uma terapêutica eficiente, embora o 

subconsciente <sd o do paciente!) possa s er tido aí como um obs-

tácu1o ao bom and<:"tmento deste diálogo ••• " (I,!OVAt::S, 1987, p.38) 

t o n o v o ~ o d o d i á 1 o 9 o , p c'\\" a o s a b e\" in é d i c o ma n t é m-se a 9 é n e se e a 

manifestação b~sica da doença no ·rrcirrio indivíduo, acarretando 

um discurso psico1ogizador sobre a Ciência Médica~ onde a comrle-

xidade do psiquismo e as vári~s formas de conceituá-lo que a His-

tdria produziu, reduzem-se a conceitos que instrumentalizam al-

guns procedimentos de consulta mcidica, sem alterar seu caráter 

fund <~mental: 

jeitos <atores sociais), em que um detém um saber que lhe di o 

poder legítimo rara julgar e legislar sobre os problemas (n~o so 

de doença) do outro" • (r • ~3B ·-·'?> 

Embora verdadeiros o saber e o poder que o médico de-

tcim, o discurso médico n~o pode sustentar de modo absoluto que a 

relaç~o entre ele e o paciente "é apenas a de um saber e um obje-

to, e o!Jriaado a \"(~cotÜt(:?CC\" a c~ >cistênci<:l. do sujr:·ito" (h!01H1ES, 

i <?f.!? ' p • 4 i ) . 

Assim sendo, no decorrer da história da consulta médi-

ca, o dcpo1mcnto sobre o corpo (questão do sujeito>, passou a 

ocupar um lu~ar de destaque. At~ ent~o, o médico~ c~lçado no seu 

conhecimento tcá\·ico c h<J.IJilit<.vjo tn. sua. e ><:Pe\·i&ncia clínica~ de-
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cxd1a ror s1 se (poder do blhar clíniçc · so~ado ao ·sab~r científi-

co> sobn:: os sintomas e sinais captados e intel~pn::tados; que cul-

minav~m no possível dia~nóstico e no consequente tratamento.· . \ 

Dada a ~specialid~d~ m~dica e tipi~icaç~o científica do 
. . . 

trabalho de FREUD <Psiquiatria)~ a valorizacio atribuída ao dis-

curso do paciente era. ainda .considirado como manifestaç6es do 

s~bconsciente a serem simbolicamente interpretadas pelo saber me-

dico, o que ~etamorfoseia o di~logo em provivel monólogo .•• 

A evoluc~o da Medicina, da Clínica M~dica, bem comci a 

profusio e proliferaçio do vocabulirio m&dico/científico/farmaco-

lógico, facultam sua aquisicio por parte do paciente que, mesmo 

em estilo amadorístico, passa a relatar suas queixas numa versio 

interrretativa, a seu crit&rio~ sobre: corro, sintomas e sinais. 

Assim~ o paciente im~rime ou n~o, através do seu discurso~ úma 

maior ou menor fidedignidade ao imaginirio e ao i~aginado. 
·,. 

Hoje, nio muito foi modificado. 

Mesmo contando com a evoluçio a Medicina, da Clinica 

médica e das novas chances que o poliqueixoso encontra na sua 

suspeitad::J. "liiH~\·d:;:~. de P<J.l"a o diálogo11
, são nm.ntfdo~~ os p\·obl(.;:tn<:l.s 

na relaçio m~dico/paciente, emissio/compreensio de significa~os 

das queixas, embora as inovac5es e evoluc5es. 

Conforme teremos oportunidade de observar por ocasi~o 

das análises dos relatos e depoimentos oferecidos pelos poliquei-

xosos~ be~ como quando da conclus~o para qual o presente trabalho 

apontari, desencontros entre o "discurso m~dicon e o ndiscurso do 

rol iqueü:oso" continuad\o existindo. 

No dec6rrer do processo histórico~ os m&dicos se mant~-

veram aperfeiçoando suas habilidades sem, contudo, destinar tempo 
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e c6nd1ç~es rara ouvir e comrreend~r o ~u~ o ~oliqueixoso tem a 

relatar. · Por outro lado, ess~ pacl~nte~ embora tenao~ nesse mesmo 

espaço· de tempo,· adquirido il~umas t~cn1cas ~ recursos com o ob~ 
' \ 

Jetivo de melhor )raduzir se~s s1ntomas e sinaisi .continua n~o se 

fazendo ccmrreender e, com isso, deixando escapar do seu alcance 

os s1~n1ficados necess~rios, super-elaborando significante~, dis-

simulando-se nas metiforas ••• 
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3.6. "As imagens e o novo homem" 

elo 

nou 

1:. mod'en\idade ., qur:z· distin:J• . .u; <.1.s sociedad(~S pelo acelGn.'l.-· 
\ 

da sua evoluç~o históric~ desd~ a Re~oluçio Industrial ~ulmi-

em novas revoluç6es, as de carifer cultural, que transforma-

ram os co~tumes~ os deseJos, as fantasias e as imagens, atingindo 

os artifícios invejiveis da informitica, produzindo nd cenário 

histórico-social~ um novo homem. 

N~sta realidade complexa, as .redes comunicativas ins-

trumentalizam as relaç5e~ sociais, pro~uzindo novas imagens~ en-

gendrando novos ambientes, novas Vis5es ~e mundo, novas culturas~ 

capazes de unir e ao mesmo tempo sciraraf homen~ e sociedades, se-

gundo o que iles . conhecem, pe~sam, as formas como agem e reagem 

frente aos resultados das revoluç5es vividas, assimiladas e in-

corporadas, categorizando-os em tradicionais ou mo~ernos • 

. A influ&ncia cultural sobre atores provindos de sacie-

dades consider~das tradicionalistas, forja imagin~rios e repre-

sentac6es aparentemente pouco expressivos. A comunica~~o por eles 

adotada ~· limi~ada quanto ~ stia e~tensio, natureza e qualidade do 

induzindo atores-adoecidos ~ opçio da nio banalizaçio da 

palavra proferida (considerada a substincia dos seres e ~as coi-

sas), . nem da imagem <meio de estabelecer re1ac5es e de agir). 

A comunicaç~o neste meio tradicionalista, 

grande car~a de sentimentos, o que amplia as chanc~s de utiliza-

cio da m~t~tora~ principalmente quando o referencial do qual se 

fala e o nrciprio corro adoecido. Imagem e oralidade, acorladas ao 

desejo, ao sentimento de posse o~ de perda para o imagin~rio 

doente do ator-doente, comr5em, no entinto, uma riqueza cultural-



95 

~ente cumulati~a e de incaitulivel valor de pesquisa. 

Para atores~adoecidos provindos de culturas apontadas 

como m<;~,:ts elaborad:3.s, . de sociedaes sianif'ic:,;~.tiva.mente tecnific ::?.·

das, a 1nfluênc1a exub~rant~ .dos processos e mecanismos de comu

nicaçio de massa~ interferem n~ sua amrliaç~o e criatividade, nos 

sentimentos, deseJos, imagin~rio, facilitando verdadeira exp1os5o 

~omunicativa sob a forma de metáforas linguísticas, arquitetando 

o enriquecendo os discursos ~obre o corpo. 

Em ambos os casos, a criatividade da linguagem imagina

tiva ou tecnificada, colore imagens e oralidad~, garantindo o es

raço social do roliqueixoso. 

A imagem, enquanto representaç~o do mundb exterior, 

ilustraçio da vida coletiva~ instrumento de açio ou figuraçi~ do

tada de efic~cia, é considerada intermediária ~ntre o pensamento 

e o ato~ traçando efeitos reais, convertendo a idéia em fbrça 

atuante sobre o mundo material e as re1aç6es socjais, para além 

dos universos explorados, especulados e constyuídos pelo homem. 

Para BALANDlER, <1987), a imagem nasce com a pré-história doso

cial e acompanha a evoluç~o das civilizaçaes ••• 

Por outro lado, a imagem real e a ideologizada adminis

tram a magia que raira sobre o ambiente humano, permitindo uma 

certa domesticaç~o ou escravizaç~o originadas no processo de so

cialização e consequente inserç~o cultural do ator, . como se 

criando e exprimindo uma relaçio com o divino, tornando possivel 

seja expressada em representações sociais o ''espaço sagrado do 

cO\-po". 

Nessa . situaç~o, a sensaç~o experiméntada pelo ator

doente de perda da propriedade do corpo ganha força e intensifica 
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a elaboraç ~o das met~ for~s nos discursos sobre as queixas. Assim~ 

cont~olada por princíp1os da ac e ita~~o e da aprovaç~o sociais que 

de sa ü cl E/ d o E n c a d o c o r ;:- o ~ a ' i m :::>. g em nu n c a se a p r e se n t a n eu t ~-a . . . 

obedece pelo menos a um padrão ditado pela moda. 

Enquanto manifestac~o do sensível, a imagem per~ite a 

::J.ção dos homens, infon:1ando o que podct-:i ser ~. pt-cendido P•21o im:3.-· 

ginin-io e dominado pela aç~o simbó1 ica, can-egando consigo pode.-

res que emanam de uma realidade aparentemente distante do homem, 

lentamente ex~lorada, aprovada mesmo antes de ser conhecida. 

A multiplicacio dos recursos técnico-comunlcativos pro-

• 
vocam, p m- s LI a vez , d 1 'I e,- s 1 f i c a ç ~o e: p ~- o 1 i f e r a d:\ o das i ma g e n s , 

al1mcnt <~.ndo <J. cultut-a -de mass3. e ativando a rn-odu.c;iio das ·''indÜ~; -

tt-ias cultLu-a:i.s" . 

A abstraç~o e a imag1naç~o, em contínua expans~o, ca-

racterizam a modernidade que sustenta a complexid~de e manutençio 

dos sistemas de atendimento ~ sa~de para onde s~o dirigidas as 

roliquc1xas, que baseadas nos mesmos r e cursos técnico-comunicati-

pretendem ser mens~geiras das imagens e do imagin~rio dos 

atores-adoecidos. 

Na continuidade e repetic;io desse fluxo comunicativo, 

ocorre o processo de rotinizac~o das queixas e da consequente 

"e d LI c a c:({ o p a r a a d o e n ç: a ·' . As i ma g E n s n~ v e 1 a m , as si m ~ t e,- a c e d i d o 

a umd. liberdade selvasem~ extravasando todas as tentativas de 

controle da em1ss~o/recepç~o. A proliferaç:~o dessas imagens, que 

acompanha mensagens e dados ~6bre o corpo, fascina e nutre, rara 

Ll sal- . <.'\ t P. r 1111 n o 1 o ~Jl a d :.- G em- g e s B Fl L. A I~ [I I 1:: F: , ( i 9 8 7 ) ~ Lllll c E l- t o " t e c ·-

no-messi a. nismo..,. 
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- Consldel·ando ·que a·~ 1m~~ens sao compostas. <le tonnula~.; 

que as tipificam, podem ser estab~lecidas ~elaç~es de equivalên

cla ent~~ d:st1ntas ~mag~ns tae sauae ou 9e doença, por exem~lo), 

ou seJa, atr1bu1r-lhss um conceito de analog1a, pelo fato de ha

ver, entre elas~ uma certa distanc1a que as particulariza. A ma

nipulaç~o dessas analogias e distinçôes assegura a base do jogo 

meta-t'61·ico e do "esco2.mento fluido dos conceitos" g:a.r<J.ntindo tal 

jbgo possa tornar-se objeto de estudos e de pesquisas atuais no 

camro da Sa~de p~blica e da Sociologia em particular. 

Modernamente~ as imagens se inscrevem no espaço da cul

tura do cotid1ano pródigo de palavras e de signos, de linguagens 

11 de efeito", de sentidos dos objetos, de novos ànimismos dirigi

dos ao mercado~ bem corno das aç5es decorrentes do cenirio social. 

As· discrepincias entie ~material e o-imaterial repre

sentadas nas imagens e nos imaginirios, configuram a incerteza no 

inusitado, no novo, apre~entados como .um todo, cuja coerência e 

colocada aos homens cama se fosse um outro mundo, pouco explora

do, porém dotado de vida. 

O tempo e sua velocidade~ enquanto unidade de medidã 

adotado rara a apreensio e digestio das fatos, confere à cultura 

um car~ter efêmero e inacabado como se fosse po~sível estar inse

rido nela somente através de arquétipos míticos do passado. Tais 

efeitos demarcam a vida cotidiana, invertendo as formas· comunica

tivas e as relac~~s entre ·os atores sdciais. 

Representac~es sociais reproduzem as próprias imagens e 

o imaginário, ji por sua vez·anteriormente representados .•• Phi-

1 i r e Q UÉ i.!t U , ( 1 9 8 7 ) , ?. p o n t a que , c o n c n:- t ?. s , ou c-. b s t ,. a t as , as 1· e p 1· e·

sc~n t :J.ç:oes não são j 3.mais \·epn~sent ~.ções de "qu;_;~.l qu(~r co i s~:'', ma~; 
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rerresentacaes· de outras rerresentaçaes~ A imagem torna-se~ por 

essa raz~o, um instr~mento exrloratcirio mais e mais poderoso en

quanto revclador do camr6 do real~ principalmente em relação .a 

1magem representada pelo ator~aoente. 

As imagens revdlam, igualmente~ o mundo exterior com 

uma maior transparência, ao mesmo tempo em que permitem reprodu-

zi t· :• segundo as convencSes sócio-culturais~ o próprio modo da 

exist~nci~ que as definem. Elas auxiliam seja tomada cdnsciência 

de um real cujas características sio ine~gotiveis e qu~ continua-

damente promovem~ transportam e imprimem complexidades que, em 

condiçaes habituais, sio inteiramente insuspeitadas ou mesmo des

conhecid<.is. 

Po\- esta - \-c\zão se aponta que, · de:,de sempt·e, a . j,magem 

i n s r i t· a , a os m ~·1 h o r e s · r2 s rd t· it C:) s , a ma i 0\- · d esc o n f: ia n ç a ~ •• · 
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4. AS MET~FORAS DA POLIQUEIXA 

"A linguagem, que sempl-e é significa-, 

tiva, pode estal- "vaz1a11 ou repleta de 

significincia. A .significincia, que é. 

ao mesmo tempo o motor e ~ "alavanca 

de mud".nça" s pl-ovém da capacidade de 

m<J.nter presente o· "vincÚ1o·'' que existe 

entre o símbolo e o referente ao qual 

faz a lusão11
• 

Luis CHIOZZA 
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4.1. O que pensa, o que se diz, o que se cala. 

r~ IH)\" d <JX soe i o 'i 0~1 i c <J.ntG:-nt<-::.- :i S :01.Üd e Púb li c <:1. t ~:::n do :~.-::. Ú1et :i-

foras como enfoque, permite seja levado em conta n~o s~mente a 

b·<J.nsfonnaç:io ·do Sistema de s::~Üde ou do qu::J.dl"O de doençv.s que 

acometE a populc:\ç:ao, mas o modo pelo qu;;d foi possível a signifi-

cacio da postura e inserção histórica dos . atores sociais adoeci-

dos (os poliqueixosos) na ritualizaç:io do cotidiano culturalmente 

controlado . pelo ideal de·Saüd~, manipulado, ao mesmo tempo, pela 

ideologia da Doença. 

Porisso, reforç:ando funclamentaçcies anteriormente lança-

compreender· .sociologicamente a r~alidade da estrutura ' so-

ciopsicossórnática · do poliqueixoso c(través de. componentes metá-fo-

l"icos nos enunciados ch~ SE:::us depoimentos~ é bu.s1:::J.\" PO\" um · nove 

mét'odo de clbol·dageni E' análise socj.ológicos,. pm·-uma - epistc~molo-

!J ia, m<J.t c~ r i ::3.1 . qL!.(~ penn it e __ ;:1.1 c anç ax ~ _ p m· sua vc~z ,- novo âng u.l o de 

obs~rvaç:~o ~a - ~~~lidade s6cia1. 

·convefgin~~ -ent~Q o _ enfoqu~ deste trabalho para~ ~igu~ 

ra. do poliqueixo§o, dessa foima centraliz~do comd refer&nci~ na 

obi.:ú::,·vaç:ão s'ocio1óg.ica ao ·;ne~.mo tempo e1n que um objeto dj.stinto e 

concreto no -contexto da Saúd~ p~blica, admite-se que se essa pG:-r-

sona~em fosse tomada exclusivamente em sua condiç:~o original, 

tornaria redundante o dis~urso científico, minimizaria o enfoque 

teórico e permitiria, até ~G:'srno, que a ~nálise metodológica assu-

misse um caráter redutível a si mesma. Assim sendo, buscou-se 

evitar a avaliaç:io do ator doente pelo exclusivo critério de 

doença, ou. mesmo, dos matizes da poliqueixa, pela própria reli-

que: i:-: a • 
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O roliqueixoso estará sendo enf6cado~ pois, enquanto um 
. . . .' '· 

agente social simplesmente como doente ou enquanto 

mais um figurante do panorama social~ . Tal condiç~o estaria sendo 

determinado a partir das relações sócio-culturais por ele estabe~ 

lecidas, refletidas, na melhOl" hipótes-e, na sua 1 inguc:\gem e na 

sua rerresentaç~~-

Mais ainda: limitar-se a tais co~diç5es, mais que sim-

rl~s r~ducionismo ~etodoló~ico~ seria uma limitaçio epistemológi-

ca ou a descriçio quantitativamente interpret~da da obviedade que 

determina e contr~la os fatores desencadeantes do hin8mio 

saüde/doença. 

te e do visivelmente inst ::dado n;;;~.s manifestaçoes -sóciorsicos',;omá-

ticas do poliquei:-:Ôso e, esse 11i1" além", nt'\o é mats do que P<Hti\" 

da rrórria poliqueixa buscando penetrar suas lacunas~ espaços, 

incongruências, consciência imaginativa, imagin~rios e imagens 

daí decorrentes. Essas, por sua vez, s~o reveladas nas represen-

t aç oes soe i a i s e bem t 1"ad uzem ~"' 11 a 1 ma 11 nas exp!"essoes subme1· sa s e 

laterites da própria roliqueixa. 

N~o que as representações sociais sejam desprovidas de 

dP sinceridade, de manifestações de sintomas e de sinais 

O\"gfinicos. Ela é, em verdade, a própria retrataçio da doença. 

Pretende-se; porem, cotejar as tintas que dio o tom às nuances do 

quadro nosológico da poliqueixa de maneira que ~las mesmas possam 

í:?Videncüú· o testemunho CJLtc o· col·po/exisU~nci<3. 1"f~V(·::1::1 num todo, 

composto de multipartes aptas a traduzirem as divergências que 

contêm, de modo que se tornem compreendidas enquanto comronehtes 
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ganoso a pr1meira vista, falso, se observado em sua su~erficiali-

dadc ...... 

ass1m, êdcançal- tanto a .essencia · contida 
\ 

na roliqueixa, quanto os conc~itos de verdade para o poliqueixo-

so~ vistos como fundamentos ixternalizidos no r1tua1 da doença e 

na mis~ica do torpe doente, no ~ue esti evidenciado/di~simulado 

pel <:"\ lingua~~m que constrci1 a enunciaç~o, no que rerrn1ta ir além 

do s~~rles ent~elaça~ entre o a~arente e o ess~ncial: as ~etifo-

S~o elas que vivificam o processo de reconstruç~o de toda 

uma historicidade social que i a própria História .Social do poli-

que j , :-:os o. 

Num ~ s1mples ~escrever de fatos ou mesmo numa avaliaçio 

ligeira e facttial do processo d~ po1iqueixa, pare~em ser a~ meti-

foras nada al~m de meros adereços da enunciaçio que, 

fo~5s<~, .. não passa1·iam de conotaç:Õe~:. · superficiais. de um discLu- ~5o 

vazio. Compreende-se) ros, que penetrar no discurs~ da enunciaçio 

bu.sc:a.ndo comp1·eende1·. o que está além do obse1·vável na Tepl·es.::::-nta-

ç: ~o c o t i d i a n a do p o 1 i que i.x os o , é p e nu i t i \" , n as p a 1 a v 1· as d e B 1!) F: [lO·-' 

SA (1974~ p .. 9) que "o nascimento da metáfora seja a morte da 'pu.-

ra de!:;ignad\o', se é que ela existe". 

Em verdade, para o estud6 da metáfora contida na fala 

do roliqueixo5o, se n~o se leva em conta a transformaç:~o linguís-

tico-ideold~ica e · os arquétipos que incluem significados das ima-

gens e do imaginário do corpo adoecido, nio é possível estabele-

cer o papel desempenhado relo trepo num verdadeiro sistema de 

c o n v <o:\" g é n c J. a ~ que é o c o t i d i a n 6 d o do e n t e . . ?1 s s i m , "a me t á f o r <.<. e o 

mito s~o duas variedades de um me~mo mecan1smo que ser~e i forma-
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ç~o de tendmenos diversos: trata-se de tendEntia fu~damental em 

descoiHir par·.entescos ent1·e oi:, objetos e em unl-1os S(.1b um <:í~;pec-

St~, 1974) 

Dessa forma, considerando a met~fora como referência, 

acredita-se roder observar uma realidade di~ersa~ ligada à forma-
. ' . ' 

1izaç~o diferente, de significados semelhantes. No sentido ideal, 

mediante o processo de metaforizaç~o pelo ator adoecido~ é exigi-

o movimento de dccifraçio os esraços real e imaginado. O decifra-

dor deveri estar em ~streita dependência da iin~Uagem esr~cífica 

da metáfora, cuja decifraç~o, numa roitura de não~passividade de 

mer~ decifrador, dever~ passar pe16 ·processo de compreensio e ' in-

terpretação, buscando alcançar a crítica e a articulação entre 

significante e . significado do discurso em foc6. 

Em se constituindo tais mec<.':!.nismos de· dccifn~.ç:áo um 

conjunto referenciado de objetos e id~ias obviamente pertinentes 

ao b~in::J. (im3.gens do 1·ea.l), bem como 6 conjunto de obj(~tos c 

idé:i.as (;í ele não l"eferidos, ou se,ja, tomados po·l. empréstimo no 

sentido de enriquecer e aclarear a fala objetivada <ror metifo-

tanto quanto sua articulação imaginativa e montagem, devam ser. um 

trabalho sobi~ a rrcirria significaç5o~ 

que e num significado verbal do homem e o que está fdra dele, 

mesmo quando esta relaç~o rcttence ao rrórrio autor ou a seu as-
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Dssta man~ira, a en~nci~ç~o enquanto um arcabouço meta-

fórico 
,, \ . . . . 

só s~ real1za efetivamente, só ~ construída e proferida 

relo ~oliqueixoso, a partir da exrer1ência pessoal dest~, que se 

torna · válida devido ao conjunto cultural que ele conhece e que 

vivif1ca tanto sua realidade histórica quanto a dos outros atores 

socia1s que est~o inseridos no mesmo espaço sócio-cultural que 

configura um cotid1ano comum. 

Em outras palavras, a narrativa metatorizada do poli-

queixoso passa a ter sentido a partir da exist&ncia do referen-

cial de um outro ator social: o dEcifrador dessa narrativa. Ambos 

pe1·manecerao, assim~ numa relaçio de interdepend&ncia histórica, 

social e cultural, de tal modo que se a linguagem metafórica es-

tiver desprovida de in~erlocutor, tanto quanto o interlocutor es-

t: i v e 1~ sem a · " p r o me s s a" d e e nu n c i a c; ~~o mE t a f m~ i z a da quE 1 h E p o d e r· a 

ser dirigida, nao teria, ambos~ sentido cultural ou social, nio 

tendo) portanto, raz~o para existir. Só existem, pois, porque s~o 

partes de um todo, de um conjunto socialmente estruturado. 

Faz-se aqui importante consi~erar que a presença neces-

zada ou nio, nio é exclusividade do poliqueixoso. Todo ator adoe-

cido terá necessariamente um discurso a ser proferida~ uma narra-

tiva que lhe permita traduzir as c6ndic;:5es biopsicossociais sen-

t id::J.S ~ bem como as ima~inadas, que sio~ na verdade, uma leitura 

pessoal e intimi~ta do seu estado de ma1or . ou menor desconforto~ 

de adequaçio ou inade1uaçio ao seu espaço imaginado/criado, do 

seu corro bem ou mal harmonizado neste espaço •.. 

O qu.e dif'ETencia então um ·simr1es qu.e1xo·so de u.m poli-·-

s~ ambos carre9am bas1camente os mesmos traços e t~m 
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fund ;J.iTI(~nt:;;J.lrncnte um mesmo e~~tilo d•:? c<Jndut::J.~ se c:a,~é<~m e-f'ctiv:J.-
I 

mente, tanto ~m quanto outro~ de um par social. que se encarregue 

pela . decodificacio dos ~cus sintomas e sinais apresentados? Me
l 

diante ausência dess;é deci·h·;;d:lOl~~ 'a ·p,·ópl·ia queixa além da condi-

c~o adoecida~ nio tem sentido! 

em que o poliqueixoso é aquele que se destaca no universo da 

doença senundo uma persistente procura pelos serviços de atendi-

ffi(·:m tO à s::J.Üd e r:: . qlH? S~ ITJ::'~.I1 i f~~S- t 3. em inSiStente 

nizaçio de queixa~ em uma trajetória pela busca da cura, conforme 

o ji ~nter1orm~nte descrito. 

Uma vez instalada a rotinizaçio da doença, ocorre, rara 

o po1iqueixos6, via de regra, um aperfeiçoament~ da sua narrati-

va, culm1nando numa vazio intensa do processo de criaç~o e re-

cr1acio de artifícios linguísticos qUe guardam ao mesmo tempo in-

tençio · comunicativa, explicativa e elucidativa, coorerantes para 

~ue o discurso se torne cada vez mais rebuscado e até mesmo re-
. . 
dund<:t.nte. 

lares de esperança~ alcança argumentos mais e mais intimistas e 

simbolicamente arrojados que atingem verdadeiras perfeiç6es atra-

ves d.os 11 P(~qu.enos e ·scând:,;~.los ·::.em5.nticos11 cit:J.do PO\" :OUBOIS: as 

metáforas •.. 

Sio as metiforas, por sua vez, de uso exclusivo de po-

liqueixosos? Nio! Qualquer queixoso poder~ valer-se desse recur-

s o . E ~ n o g e\" a 1 ~ o · ·h'\ 2 • 1'-l o e n t a n t o , s e u u s o p o,- p a,- t e d o p o 1 i -

que1xoso assume um caráter especial~ ~ois se · utiliz~ delas com 

ma1or rrorr1edade ao construir, habilmente, através dos detalhes 
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do tecido . cultu.1·a1 :• :J. sf..t:J. ·u~itu.ra de um mundo inrJ.!Jético e imagi-

nado no ~ual f1ca transparecida a 1deolo0ia e evidenci~do o corpo 

doentu, no un1verso do cotid1ano tamb~m adoecido. 

P a 1· a o p o 1 i q Ll c:-~ i x os o , ma i s cf o quE' s i m p 1 e s me n t e 1· e1 <:~ t a~-

romintica ou friamente seu estado de sa~dc/doen~a ou as condiç5es 

do seu corpo, lançando mio das con~truç6es metafciri~as, ele pro-

cura estar ultrapassando os limites do dizível ao estabelecer um 

cortejo de imagens que. evoluem umas das outras~ aproximando-se ou 

distanciando-se constantemente di apar&ncia das coisas reais. 

Dessa forma, o simbolismo que e prcirrio da esfera da linguagem, 

constitui o vcrd<J.deil·o ~;r2ntid•J d;;,. po1iqL•. ei><a~ ::.\m:alg<J.m:ê'.ndo exp.;~-· 

r1~ncias díspares, irreDulares, caóticas, formando um verdadeiro 

'' coquet c 1 de esferas'' CA expressão c de Karl BUHLER, Arud CARONE 

!~Erro, j, <t? 4, r- . ~jt:., > • 

A diversidade principal, ent~o, entre queixa c poli-

!'JlJ.C i X<l, c que a primeira, mesmo estando arvorada·em recursos d ·,:, 
v. 

linnuagem para a construçio do discurso sobre o estado nosológico 

do ator doente, valendo-se at~ mesmo dos recursos da metifora, 

visa comunicar <até mediante a complexidade da própria doença) um 

conjunto de dados que estio rrdximos da realidade. Para a poli-

quEixa, utilizando desses mesmos recursos, reforçados pela com-

plcxidadc da situaçio que incide sobre a complexidade do próprio 

quadro adoecido~ conduz a narrativa para um processo de distan-
I 

ciam~nto do real, valorizando-se assim os dados oriundos do ima-

0inado, do suspe1tado c do desejado ... 

Como rode-se observá~ atrav~s dos discursos/depoimentos 

proferidos r-elos po1lqueixosos, cst~o ai presentes, ~om frequ~n-
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to -dó momento presente cu mesmo rejeiç~o pelos fatos demarcantes 

da doença ou ate dé d1agnósticos indesejados: ,Aquele, (·FI u e 1 a , 

Daquele, Daquela, Aquilo, Daquilo~ Naquilo, N~quele, Naq~eli.~. . . 

Queixa ou pol tqueixa~ sc::rão <:\mb<:\s necessariamente dJ.l·i·-

gidas a um interlocutor-decifrador, no geral um médico, se o re-

-te\· en c i a 1 da atenção estiver voltado para a relação interativa 

estabelecida pelo processo ~oenç:a/cura. A~sim sendo, queixoso ou 

poliqueixoso serão considerados locutores e medico, interlocutor. 

Aos primeiros, caberi narrar. Ao segundo, decifrar! 

1--1 o p r o c e~-~. o d a n a r n:'\t i v a ~ no e n t a n t o ~ 11 o -=1 u e é na n· a d o 11 

. . 

pelo queixoso ou relb ~61iqueixoso constituem elementos de desse-

. melhanç:a. Pode-se dizer que a distinção b~sica ~as duas narrati-

vas esti naquilo que cada um desses atores adoecidos prioriza. O 

queixoso comum, terá sempre, por mais intensos que sejam seus re~ 

CU\"'~OS linguísticos ou sua fala metaforizada, um:a 
Jl . quel><a b:isi-· 

c a", · pa1·a qua 1 a narrativa apontará como sendo· considerada a 

"quei><a r r in c ip::J.l ·''. 

A narrativa do poliqueixoso~ por sua vez, sinalizará 

quanto principa1s. Não haveri, para esse ~ltimo~ prioridade ou 

distinção rara os reclamos narrados, pois o conjunto de seus si-

nais adoecidos configuram sua própria unidade adoecida e seu uni-

verso doente~ qual rcirlica, da sua realidade scicio-histórica. 

C o n si de l" <:\ n do esses rn esmos f a t os ~ do p o n t o cl e v j_ s t a cl o 

i 11 t E"l"l oc: u. t 0\" ~ 

vâ-lo ~ interpretaç~o da histó~ia da doença~ os significados con-

tidos nas narrativas poderio ser detectados e, possivelmente o 

processó de cura possa ser concretizado. Caso contr~rio~ 
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.uouvir decodif~cador'' da interlocutor nao puder ultrapassar o li-

.. I ' . . 

miar .do aparente, o dia~nóstico e a medicalizaçio teria como· fun-

damento a~enas o significante. 

·se assim for~ o ator sera meo1calizado~ mas permanecera 

adoecido; o queixoso comum, seri forte candidato ~ poliqucixa e o 

poliqueixoso ver~ exacerbado seu quadro de prioridade~ redundando 

no processo de construçio da linguagem metafórica que, embora 

linguisticamente enriquecido~ · afasta a na~rativa dos enfoques 

reais~ afastando, porisso, o próprio poliqueixoso do alvo da cu-

ra. 

No contexto da enunciaçio da fala, de acordo com BARBO-

SA (1974) rodem ser detectados pelo menos menos dois espaços de 

compreensio: 

a) aquele que pode ser traduzido por meio da experiência e da 

·adcquaçio entre a palavra pronunciada e o objeto referido, os 

qua1s se 1nserem no real do interlocutor; 

b) aquele que, independentemente da enunciacio e ji, ele mesmo, 

um segmento da r~alidade. 

Ass1m~ a cada vez que o }ocutor-poliqueixoso articula a 

linguagem expressiva buscando traduzir seu corpo, considerad~ su~ 

condiç~o de ator doente (o que bem pode ser observado nos depoi-

mentes), este se desloca linguística e ideologicamente na posiçio 

de inventor~ conduzindo seu imagin~rio segundo estrat~gias de ar-

ticulação a que .a fala conduz, ficando a enunciacio estabelecida 

nio mais como representação~ mas como objeto concreto. 

As metiforas emrre~adas na enunciação/discurso, ~ 

sao a 

evidência de que, escapando ~ designaç~o pura e sirr~les do que 

foi proferido, o eriunciado que corta segmentos da realidade rassa 



a incorporar espaços de ccrnpr~€nsao, cujas coordenadas so seria 

VETJ.ficávcd.s a part i1- vinculaç5es do enunciado. 

Na mira do en~nc:ado do poligueixoso e que esti, pois, 

a VJ.nculac:~-ío das met:áfo ·r?.s co'nstntídas a pBxti\- da lingu<:<.gem. 
<· . ·. ' . \ . 

truçio da enunciaç~o. Apenas para chegar-se convenientemente 

faz-se necess~rio o deciframento adequado desta, desde 
. .. 

que os dados ~e ~epresentaçio, de ~~alidade, ~e concreto, se j :a.m 

conhecidos e explorados pelos agentes interativos. 

cernir sign1ficante e s:snificado da enunciação metafcirica não i 

negar a rrórria enunciaç[o~ mas sim, afirmar o valor da sua exis-

t~ncia enquanto possib1l:dade ce descobrimento da. ntensagem conti-

da em suas vinculaç~es nisicas~ recuperando para a consci&ncia, 

as tases de construc:io do :magin~rio. 

Assim, aquilo que na enunciaç~o é construç~o determina-

da pela converg~nc1a do real e do imaginado~ no processamento da 

fala do roliqueixoso~ arr5senta-se como reconstruçio dos caminhos 

percorri~os em direção ~ unidade articulada das re1aç6es imagi-

nantes sobre o corro adoecido do ator-doente. 

Para E!Al~:i~OSA (1.974), toda ·nan-ativa do locutot- vem "de-

sem no ent~nto se constituir numa anterioridade a lingua-

gem •.• 

do poliqueixoso, ~ demarcar nitidamente os limites da l!nguagem 

da roliqueixa~ Por um lado, esti a dccodificaçio dos elementos 

componentes da narraç~o sobre o corpo doente, construída Por me-
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se~~ ·~ 1 €1TH'?n tos. 

a t:n-ópd.a nan~<.'\tiva .do. locutor adoec .ido 
\ · , ··:' 

acabi . sendo praticamente verdadeira perseguiç~o do significado 

<rnu:!.to mais acentuado para a poli queixa), desde que seJa. "consi·-

que se inscreve no jogo da linguagem por ele exercida. ·1·a1 signi-

ficado se situ.<:~., pois, 11 antes11 da significação do real pal·a o 

qual ele aponta: o corpo! 

: O s1~nificado da ling~agem utiliiada pelo poli~ueixoso 

& a metifora enquanto articuladora dos espaços real e imaginado; 

a significaçio dessa linguage~ poliqueixosa é o segmento da rea-

!idade que ela incorrera, aclara e intensifica, através da enun-

ciad1o . do corpo adoec:i.do, num cotidiano também demat·c;:'\do pela 

doenç=:1 .• 

Depreende-se daí, uma vez mais, que a realidade do po-

·liqueíxoso n~o & aquilo que vem depois ou. esti fora do contexto 

da roliqueixa~ mas o que a própria metrifo~a instaura nos limites 

do seu. ~spaço de construçio. A real .idade do poliqueixoso ~ assim, 

a realidade m~ltipla de infinitas vari~veis controvertidas a par-

t1r das metiforas construídas e proferidas. 

Centralizada a poliqueixa numa enunciaç~o, a realidade 

e urna categoria linguística rara a qual~ no momento da decifra-

çio, importa conhecer tanto o modo de elaboraç~o das m~t~faras 

quE a constitui, bem como o mecanismo dos elementos constituintes 

lhor dizendo~ ·''n::J.':3·'' metálonJ.s ••• 
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Enquanto um mecanismo da linguagem da roliqueixa~ a 

realidade cristalizada admite aDora a leitura e comrrcensâo do 

corro do8nte, do cot1diano adoecido 8 de toda sua historicidade 

passada e presente~ sinalizando igualmente o futuro. 

Hj ainda os valores de nesac~o, comumente presentes na 

narrativa metaforizada do roliqueixoso -.por exemplo: o depoimen-

to daf]u.eles que 1,!;-'\o se au.to classificam na c::;~.tego\-i3. de "doen-· 

te~·~~ preferindo a de "clientes", apontando consequentementep~u-a 

a "nc9ação do p\-Óprio esb;~.do :::l.dÓecido-'', como se assim cstivc~;scm 

garantindo o controle da posse/prioridade do seu corpo ... 

atençio dispensada pelo interlocutor (no caso, o médico), contra-

inspira atcnçio e cu1dado, pois o ator doente ac~edita no poten-

cial do mito c do mist~rio atribuído ao m~gico/rrofissional de 

s ml de • Ta 1 -F a t o , no e n t a n t o , não de v e se r •; i s t o apenas c o mo n pu\- i:"\ 

'# Jl 
ncg::~.cao , mas como limites do alcance da con~truc~o metafórica 

enquanto um sistema articulactor do idealizado e do concretizado 

(imagin~rio- corro- rerresentacio). 

Assim, mesmo que uma enunciaç~o tenha sido programada 

negitivamente relo ator adoecido em sua intencionalidade criativa 

fOl"'i.l.S são f c i bJ.S p ::3.\" ::1. se\· em C OITIP \-CC !i di das •.• n 

O julgamento da narrativa metaforizada pelo que ela 

nararentemente quer dizer'', rortanto, não estabelece sua verda-

çio de neccss1dade entre sianificante e significado. A u.tilizaç~o 

da metáfora em tal c1rcunst~ncia, além de poder mediar realidades 
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já conhecidas que ora se revelam numa nova, poderi constituir, 

por s1 mesma~ um recurso de art1culaç~o entre construç~o do dis~ 

curso e .a realidade do corpo a ser traduzido. 

A met~fora é possivel, .justamente porque frente as con

tradiç5es histórico-sociais vividas, mesmo que nio nitidamente~ o 

pol1queixoso percebe haver uma inadequaçio entre três aspectos 

fundamenta1s: o que se diz sobre o corpo enquanto um portador de 

sa~de/doença; a própria compreensio do que foi dito; e a canse

quente eficicia dos cuidados que lhe sio dispensados. 

Nesse sentido, o mundo exterior é concebido como amea

çador, como sinalizador de perdas e de morte, isto ~~ totalmente 

verDastado. A met~fora, para quem se utiliza d~la, torna-se um 

aço~te· disfarçado~ atrav~s do qual se diz e mal~iz tudo aquilo 

que se pretende pres~rvar~ poupar, principalmente quando o refe

rencial e o corpo, o cotidiano e o imaginirib. 

Isto sign1fica que através.do uso das met~foras, permi

te-s(~ falBx, "confess~x :::.!Je\'tamente11 tudo aqu.·ilo que conscienb-~·-· 

mente~ sel·ia ·preferível "cala\-" •.• Como sua constt·uç:~'\o é feita de 

"emprcistimos linguísticos'', é tida como se ao ator adoecido nio 

pertencesse·-· dada 2. histol·iciclade de sua condição e de sua "p\·o-· 

pried<:tde'' ~ :::.m(-::açad3.s pc~1B. doenç<L 

Dessa forma, construída e utilizada numa conotação 

cruel ou. romântica~ a metifora é um-meio frigil/forte~ capaz de 

liberar desejos, fascínios e intencionali~ades. Negaç~o ou atir

maç:ao =~.i. contidas, rodem ~õ.(-~)-, :as~:;im:t um::;~. estn . .J.tégi~. de n~==~.liz=r~o;ã\"J 

da enunciaç~c/denunclac;:ão atrtivés da mediaçio met~torica. 

Indaga~s~: Metifora do discurso ou metifora para o dis-

cursCl '!' ,~, meti fon\ é a m<d: a 1 in g uag em de uma r e f 1 exão d iacl- ôni c a, 



reis no conjunto da l:n~u~Jsrn~ a metáfora e a realidade sobre a 

qual ' SE discute, em t€rmcs de . ·ima91n~ri~,· at~ mesmo uma negaçio 

de su~ viabilidade como instrumento de rerresentaç~o. Outras ve~ 
\ . 

narra~iva 'metafo~:za~a poder~ parecer ao outro, , "est.ar 

O Drande salto compreensivo do significado das metãfo-

ras repousa na decifracic da metalinguagem a que ela arremete ~' 

c o mo no 9 <::-r a 1 , t a 1 de c i f'1· ::. ç ã o n ã o u 1 tl- a p assa um a " 1 e:· i t u r a i n g é-

nu :a." do :::.r c <J.bouç o meti fm·: c o mon t Cl.d o r e 1 o p o 1 i queixoso, sua n:ax -· 

rativa nio sofre o esperaco processo de compreensão e, o trata-

menta que lhe ~ disrensado, fica restrito i simrles percepção do 

sem inserir-~e na historicidade do que fora enuncia-

do/denunc i:a.d6. 

As crises e insatisfação~ as den~ncias sobre falta de 

atencio sentidas relo doente~ nio sio outras senão aquelas origi-

nadas do pr6prio valor h~st6rico estabelecido entre poliqueixoso 

e m~dico, no qual ~e funda a rrórria atividade dialogada sobre o 

estado de adoec1mento do corpo, que conscientemente deveri ser a 

base da relação entre ambas atores sociais, inseridos num coti-

diano comum. 

o poliqueixoso em sua narrativa sobre 

seu estado de adoecimento, estar criando uma lingua~em antes de 

"au~;ência" do que de "pt·ese:nc:a"~ uma l'inguagem em que as palav1·as 

neaam seus objetos em lug~r de designi-los ••• Neste caso~ a pers-

pectiva do ator adoec:do pod~r~ ser consumida tanto pela banal~-

zacão, quanto rela erud:cia~ oriundas da arrorriaç~o amadoristica 

ou profana do vocabulãr:o rn~dico-farmacêutico, ou até m~smo lite-
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procuram desv~nc~lhar-se, em v~o, da histor1cidade do seu coti-

diano~ 

O mesmo poder~ ocor~er pela ~nfase do discurso nufua ex-

cessiva valorizaç~o do ·cariter histórico dos fatos, tanto quanto 

peJa aparente n~o historicidade de sua autoconcepç~o sobre ''corpo 

d ocn te~" ~ 

A decifraç~o de tais aspectos por· pa~te do receptor/de~ 

cifrador poderi, da mesma forma, estar embasada numa intenciona-

1idade ou numa ingenuidade também constituídas pela banalizaç~o 
. . 

ou pela erudiçffo, ocasionadas at~ pel~ mesma conotação de comri-

rabilidade t1·ansmutada do estilo 11 pastiche11
, quarido adotado. 

Con ·fonne di scu·5são ~. n t f21" ior, o p \"Ocesso · d:a. de c i f1· ação, 

ror parte do m~dico, depender~ tamb~m da questio "tempo disponí-

contidos na história-queixa~ Por sua vez, tal atitude determinar~ 

o gt·au dE' satisfad\·o do atm- doente e/ou até mesmo sua "inse1·ç:ão 11 

no rroce~so da poliqueixa. 

O fato da persistência apresentar traços m~ltiplos, co~ 

mumente encontrados na linguagem codificada pelo roliqueixoso, a 

ser decodificada pelo· médico consultante, ocorre porque ambos os 

rersonagens são unidades de uma mesma totalidade histórica, ambos 

frutos de uma mesma realidade e de determinaç:5es culturais que 

configuram o cotidiano e a rotina dos personagens aí inseridos, 

estabelecendo uma relaç:~o de·~ecessidade e interdependência, so-

cialmente estruturada~ 
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Buscando ampliar os horizontes da comrreensio da lin-

guanern metaforizad~, - partindo, rara tanto, do raciocínio estabe

lecido ror Roman JAKOBSON <Poéti~ue 7, r.290) sobre o conceito de 

relacionamento entre a palavra na poesia çom valores da Pintura, 

da M~sica e da Coreografia, _poderemos estendê-la rara a comrreen

s~o das metáforas da enunciação poliqueixosa, pois, ''se a Pintura 

e o dar forma ao material visual com valor aut8nomo, se a M~sica 

e o dar forma ao material sonoro com valor aut6nomo, a Coreogra

fia do material gestual com valor aut8nomo, a Poesia o dar forma 

~ palavra com valor aut6nomo'' ... a Met~fora e o dar forma~ in

tencionalidade da fala com valor aut8nomo do significado do troro 

tomado emprestado .•• 

Se a narrativa meta~orizada puder ser analisada ~ luz 

de construç~o linguística da poética, poderi~ par similaridade, 

ser indagado da mesma maneira como fizera JAKODSON <Arud BARBOSA, 

1974, p.36): 

Como se manifesta a metaforizaç~o1 Ao que ele responde: ''na medi

da em que a met~fora.~ sentida como palavra e n~o como simples 

substituto do objeto nomeado ou tampouco como exp1osio da emoçio. 

Em que as metáforas e sua sintaxe, sua significaç~o, sua form~ 

externa e interna n~o s~o índices indiferentes da realidade, mas 

possuem seu rr6rrio peso e seu rr6prio valor''. 

F continua JAKOBSON perguntando e respondendo: Por que 

sublinhar que a metáfora n~o se confunde com o objeto referido? 

Porque ao lado da consci~ncia 1mediata da identidade entre a me

titora e o objeto referido~··a consciência imediata da aus&ncia 

desta identidade é necess~ria, ''esta antinomia é ~ne~it~vel, pois 

sem contradicio não hi jogo de conceitos, nio hi jogo de signos, 
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a relaç~ci entre o conceito e o signo torna-se aut6mitica, o curso 

dos acontecimentos estanca,- a consciênci<.'\ da n:~alidade mon·e .•• " 

Hi de se concordar que o fato de n1o serem as palavras 

da met~fora índices indiferentes da realidade e de existir a an-

tinomia da rresença/aus&ncia de identidade entre metifora e o ob-

jeto referido <o corpo adoecido), a fim de que se possa evitar a 

mm·te <b. "consciência da realidade·'', deve-se vincula,- ::3. meta.-fori-

.zaçio ~ articulacio dos espaços real e imagin~rio que estruturam 

a narrativa mctaforizada. 

A funçio da narrativa - aquela em que a comunicaçio e 

orientada rara a própria mensagem, rara que possa atuar na defi-

. niçio estrutural das met~foras - deve ser estabelecida, levando-

se em conta a relacio entre e~ta e outras funç5es predominantes, 

no processo de comunicaçio verbal. 

A persistênc~a da narrativa metaforizada enquanto lin

~uagem, nio significa o esvaziamento da realidade. Ao contririo, 

esta sd se legitima metaforicamente na medida em que aquela é 

exaurida ~m suas possibilidades representativas. 

Ao ~nunciar e narrar, l~nçando mio dos códigos que es-

tio ~ sua disposiçio, o roliqueixoso poderi inverter os term6s dd 

jogo da representacio ingenuamente realista e abrir um espaço pa-

ra a realidade mais complexa que envolve tanto o ator adoecido, 

quanto História, Presente e Passado, Narraçio e Metifora. 

Frente i natureza da narrativa enunciadora/denunciado-

ra, o poliqueixoso esti estritamente relacionado, por um lado, 

com sua linguao~m e, ror outrb, com a sociedad~ da qual rartici-

pa. 



117 

Assim, a realidade que a prdrria linguagem constrói en-

quanto instrumento de elaboraçio do espaço/corpo/adoecido e a 

re~~onsabilidide ' incor~oradi ou constru~da Peli si~nificac~o da 

harrativa metafari~cida~ pade~~o permitir a . ca~taç~o ~~as · s~gn1fi

cados. 
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4.2. Edificaç:Ões, espontaneidadee.verdades: 

V.e\~dadeil·a diJi(:u.Id::vh::- fica inst.::J.l::ld~. ~ .. pa\~ti\· do mo

mento em que se Pl~opoe trata\~ \,a 1r1etâfm~a como elemento passJ:ve1 à 

anilise de conte~do di um rliscurso que, enquanto parte integrante 

do conjunto 1 !ngu:ís.tico possa servil- a compt·eenst{o tanto do que 

11 foi diton ~ <l'J.3.nto do que "se cru.is dizet·n" num P\"OCeSS(J d·~ cons-· 

tntt l Vlt1ad e menta 1 ,. e fel~ J. do ao j. mag in at~ 1 o, r eve 1 adol- da i dent i da-

de e do cot~diano. tendo o coroo enouanto um elemento concreto 

capaz de evidenciar o estado de sa~de ou de doen~a do ator. 

A1·istótelt~S já ap(Jnt:::\va que no gênio po&tico s·~ med·~ 

pelo vigor de suas metáforas'' •.• Da meima maneira, desde que a 

m•?táfora esteja como um componente c.omu.nicativo, mesmo fm·a do 

esquema da estrutura poética~ colocando-se comd ~orte argumento 

da lingu::J.gem discr.trsiva coloqui::J.l, da o\·alidade comum, ou. d::J. p1·o··· 

sa comum, seu vigor se far~ presente enquanto força de expressio 

e revelacio do imaginado ••• 

Reforçando este pensamento, de acordo com CARONE NETTO 

( i 97' 4 , p • i i·- i~~ ) : 

11
PO\" mais que variem - com têm variado, desde o fi1óso

frr grego até Roman Jakobson - as teorias da metáfora", a metáfora 

continua se prestando adequadamente às análises de textos e de 

contextos sobre a realidade do cotidiano. 

No processo de evoluçio das teorias da met~fora, para 

conforto ou adequaçio do material analisado, ela tem sido rrivi-

1 eg i<;.cla no seu aspecto "p 1 <:1st i co" <quando t t·at ada como imagem), 

ou. destacada no·discurso da crítica <~uando tomada sob a denomi

nação de "símbolo"). Seja qual fo\- o enfoque adotado~ sem entt·a,-
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em consideraç~es teóricas sobre o conceito, a opção ror sua ana-

lise nos discursos dos poliqueixosos~ guarda a int~nç~o de pene

trar, atravcis deles, na comrlexidad~ metafórica que comr~e a rea-

lidade do doente. 

A referida an~lise dos discursos obtidos a partir dos 

deroim~ntos de poliqueixosos não pretende, contudo, esgotar o 

problema da met~fora, mas lançar m~o delas como reveladoras de 

u.ma. pa\·tc do !.n·::3.nde "icebe\·g", de modo :,3, pe\·mitir s~~.ia examin:::~.d~. 

a superfície, possibilitando a percepç~o de um universo verbal 

amrlo e complexo, revelador do corro adoecido que, suspeitadamen

te para o doente, por si só, n~o traduziria todos seus reclamos e 

c on t \" <3.d i ç ões ~ 

Se vistas em conjunto, as metáforas presentes nos dis

cursos dos poliqucixosos nio se apresentam como urna progressão 

linear, mas numa junçio de imagens que possibilita justarosicôes 

que· dio acesso is metáforas, nio com factual ou-isolado, mas re

lacionado e referendado a uma série de fatos que compôem o coti

diano do doente e·constróem sua totalidade histórica, muitas ve

zes vista com~ descontínua ... 

Mediante os discursos/testemunhos enunciados pelos po

liqueixosos, estes se auto-descrevem enquanto descrevem seu ima

gin~rio adoecido~ reconstruindo assim seu próprio cotidiano. Para 

efeito de análise, as imagens isoladas do discurso aqui discutido 

se articulam em novas imagens - que colaboram ou colidem umas com 

~.s out: r as na consciincia daquele a quem é dirigido o discurso, 

fechando o ciclo entre emissor x receptor. 

Se assim utilizada, a metifora se constitui como junção 

de elementos incongruentes, apontando.para um terceiro termo que 



i20 

deles se diferencia~ rorern iua art1culaç i 6 conj~nta corresronde a 

Por .n e u lado , os discursbs da poliqueixa durante o pro-

razes de elaborar a montagem de id~ias rrincirais que, mesmo lo~ 

ca11zadas isoladamente~ na evolu~io do discurso, prendem-se à to-

ca11aaae entatlca ao ~ue se rretenae aemarcar. 

de si" ou o nf<J.lar do oub·o" como se falasse de si mesmo e :::~. tê o 

"não f·c.la\" SOb\"e si" ... Estes pensamentos sao, no gel·al' inicia-

dos rel<:~.s -F'n3.ses: "Para mim ••• "; 11 P<:~.\"a algumas pessoas ••• n; uCE·r-· 

tas pessoas .•• "; "Para al!:}uns menos avisados .. . n; nTil·ando pm· 

mim mesmo •• w
11

; nNo caso do ·fulano ••• ~~; etc. 

11uit o das metáforas contidas no di scu_l·so, não aponta 

rara o exterior do rrcirr1o d1scurso, porém para dentro do Jl · . 
Sl 

mesmo", como se atrav~s de ~laboração de montaiem ou de justapo-

tent ::~.sse 11 dize\- a linguagem do indi:.:dvel 11 ~ além da e><re-· 

a n:J..iz ontológica de um d,iscurso f\·agínent~do, como ·:;e o_poliqu.ei-' 

xoso, e~quanto personagem, se afirmasse ~ marge~ de si m~smo . . 

Nessas circunstinc1as, a linguagem utilizada pelo poli-

queixoso poderã obedecer a negação ou mesmo a destruição do jã 

verbalizado, na tentavia de reforçar o que já dito, negar suas 

próprias negaç5es ·ou mesmo . ampliar a área do dizível. 

No quando monta suo. nan·at iva, 

constrcii uma linguaDem de cortes e pausas entremeada de interva-

los, c~jo co~junto enunciado aponta para uma logicidade baseada 

na l1nguaoem dos fragmentos da sua própria leitura de mundo: des-



conexo, fraturado, ilógico, um mundo dristi~o de doenças, demar-

cado pO\- stntomas~ sinais e padec:i.mentos que pan:~cem se concn~tj.··· 

zar no ~i~ e virn entre ~ealid~de e fantasia, materializados ago-

,-a.com e no tiiscu1·so da po1iqueixa. 

Assim sendo, o depoimento desconexo sobre uma realidade 

d ?.das as ver d i1de11·a s 11 s in t esesu que o p ,. ÓPl" i o p o 1 i queixoso e 1 ab o-

ra, revel.a-se estranho~ antiquado e ao mesmo tempo atual, dado o 

carate1· en-f<::\tico e "quente" da fale\ emocionalizada pelo 1·econtar 

dos fatos. Recontar fatos e reviver e, rara torná-lo intenso~ a 

montaDem metafórica cumpre um excelente papel. 

Há de se considerar, ainda, que mesmo frente ~ intensi-

dade acalorada do discurso do poliqueixoso~ suas oportunidades 

narrativas nio sio tantas~ muito embora uma das ~uas principais 

c;wacte,·ísticas seJ<:"\ a de "gueixar-~::.e con~,tantemente". O PLÍblico 

que o ouve e que, segundo seus desejos e necessi~ades, lhe di a 

atenção esperada, é reduzido. Talvez esse p~blico~ adequ~do a 

afetivamente próximo, que e~tá necessariamente demarcado em seu 

cotidiano e, no rrórr1o médico. 

Estando a primeira categoria social j~ habituada ~ ro-

tiniz:a.;:ão de ouV:t\" ::J.s qu.~i><:;].S~ seu nível de f.~moc:ão, suxp,·esB., 

compadecimento ou atençio também se ·rotinize es por isso~ muitas 

vezes apresente a tendência de diminuir seu grau de interesse, 

ficando a segunda categoria social (a dos médicos> como aquela 

de ouv:Ll· e n::io se e·nvc)lve\· a+'<~tivamente. dB.d:a.s as "~"''·J.spei··· . . 

t a d <:"\ s d e f e s a!:;" c! a o: r e,. i ê n c: 1 a p ,. o f i s. s i o n <::1 1 e d o c o n h e c i me n t o 

cü~ntífico. d apont::,?.do até~, :::,lgu.ma.~~ veze':~, como se o médico ·~'es-· 



tivesse r€cebendon rara ouvlr o deroi~ento/dcsabafo, 01· i en t ::01x 

ações~ rartlClPal- indi1·etamente~ enquanto "continua disponível'' 

}' ... 't 
S(~SS~~(). 

1a1 fato podera ser apontado como uma das causas 

incentiva o retorno pela procura da esrecialidade m~dica~ nio re-. 

possa representar para o rolique1xoso ••• 

Em muitos casos~ as descrições do estado adoecido~ para 

UITI3. outr~. categoria de pÚblico, aquela que não é \"otineira ou ha-

bitua1 ?.o cotidiano do roliqueu:oso, o "p1·ende1·-se.._ na teia do 

di ~C U\"SO ~ ao invés de aproximar~ poderi~ pelo contririo, 

afastamento entre esse p~blico eventual e o poliqueixoso acampa-

nhado de sua poliqueix~. 

De qualquer forma, embo~a se queixandp com frequência, 

como e de seu feitio, o poliqueixoso acaba verbalizando muito e 

se comunicando rouco! Melhor dizendo, seu p~blico idealizado e 

restrito e, com 1sso~ seu discurso cada vez mais elaborado e rou-

co compreendido (cariter enf~t1co das metiforas). 

Na condiçio adDccida~ isso poderi ser apontado como uma 

das causas do tir1co "nao n:.'stabelecimento" do poliqueixoso ... 

Considerando não o poliqueixoso em sim, mas a poliquei-

xa como um 11 retl·ato do cotidiano", pode-se arontal- esse ator 

doente como um 11 P•21"sonagem do nosso tempo11
, histm·ic<.<.mente enla-

çado nas relacõe~ sociais· culturalmente estabelecidas~ sustentan-

do, no entanto, uma penosa marginalizaçKo social. 

O discurso do polique1xoso marginal é, por sua vez, um 

d!scurso tambim marginal! 
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Esse .fato mantcim o pollquelxoso, mediante as condic5es 

minist~ado pelo Sistema p~blico de sa~de, pelos membros d6 gruro 

Tal situação~ ~or si só, e garantidament~ apontada como 

"condiçz\o doente do ato1· ?.doecido". 

Vi~ de regra~ de acordo com o observado atrãv~s dos de-

poimentos coletados, todo roli'!Lteixoso tem um "leitmotiv";.:. que 

traduz s~a existi~ci~ fragmentada~ su~ visio ~e mundo~ sua auto-

estima, seu conceito sobre sa~de, doença~ médicos, 

medicamento e a sUspeitada cura ••. 

O " 1 e i t mo t i v" v a 1· 1 a de p o 1 i queixos o par a p o 1 i que i x os o , 

central1zando rara ca~a um~ partes distintas do corpo ou órgios 

mais intensamente estimagtizados, ~edos, perdas nio elaboradas ... 

Tais sina1izaç5es sio a base da construçio do discurso 

e d fundamento da arquitetura metafcirica, suas junç5es, justapo-

siç5es e criaç5es, como se o corro se caracterizasse como verda-

deira obra de arte e por isso, cr1~-1o, recri~-1o .e manti-1o ••• 

doentP.! 

Ao buscar a an~lise das met~foras, hi de imediato a 

tendência de apontar a enunciaçio do poliqueixoso fundamentada 

numa 11nguanem considerada ''obscuri", assim considerada por •J nao 

arontar de imediato, imagens ordenadoras, e sim~ verdadeiras con-

fus5es sobre o co~po e a alma do sujeito adoecido. 

-·-·-------
·'1: ."LEITMOT!l.l11"""" (do alemão>- Motivo condutor, tema n~1acionado a 
uma assoc1açio, um personagem, um sentimento, um objeto~ etc ••. 
Id~ia sobre a qual se insist~ frequentemente. 
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•,- .· ,_ · , . ... , 

rosic;:oes ' ><k im:agcn·5; . ::. ·~ fie ilid<J.d•?·5 ·. ao ·~xageYo 
'- . \ . ·. ,. 

dos 
' . \ . . ' . . --- ' · ... . -: --- ' . ···. ,. 

fatos, 'élos s1ntom?.~. e P\"•lncipalmente.'das sitLt<.~çoes efetivas, 

fl·adu.;:!cm wm1 "rostun:;." do doente diante do enunciado d t·ea'lidade 

de estar manirulindo a _ nlin~uagem da sa~de" d~ forma diferente. 

Ou seja, pat·a fal~u- de- saüde, . no get·al ~ elabot:.a um discLn·so da 
_:-·· 

doenc;::a. ou~ CJ'J.ando m'J.it·:: ~ da "nao doença" ••• 

As palavras profer1das na linguagem da poliqueixa apre-

sentam~se, inicialmente, comq se estivessem solt~s, pois o nexo 

ldgico que possibilita uma trama de associaç5es hio se carãcteri-

za como um::J. Jicadeia causa1 11 ~ mas uma vet·dadeir:a. sintaxe da des-· 

c ont in ui dad e·, camu fl .ad as pe 1 a · "ap ;iu· ênc ia", numa. condi ç ao c r i a da 

relo roliqu.e1xoso ~ue possibilita a evocaçio de u.m outro sighifi-

cado do que -foi ·'' est r?.nhamen te enuncia do,, ou seja, a 1 :i.ngÚagem 

foi proferida metaforicamente! 

H~ ainda urna certa obscuridade na linguagem da poli-

"desn~speito" de ordenação da fala. Tal fato corresponde a uma 

certa. "defo\·mação do mundo~, at nivés da. 1 ingu.agem-·, -pois o desfigu.-

ramento do real só poder~ ser ent~ndid~ em iunçio d~ deformação 

da lingu.a!:H~m, ro1s e po1· meio desta que o 11 rnu.ndo adoecidon de :al-

guma forma se ordena ao nível da constiincia. 

At\·a.vês dessa nviolação dos padrõesn consagrados da ló-. 

oica da enunciaçio, que a realidade surge transformada, reunida 

(~m nov3. o1·dem:~ muitas vezes conf'u.ndid3.S como ndesot·dem" !' num <Jx-·. 

dl'lo!F,o . processo de rec1·!.acao do _t·eal, não simplesmente 11 \·ep\·odu·-
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zindo <1. .\·ea1 idade doente d3. doenc::1", m:J.s "instaux::3.ndo-a·'', rm· 

me i o . d os 1 n s t nun e n t a i s d c:v l in ~ u agem me t a f ó r i c a • 1-1 esse se n t i d o , 

sao rert1nentes as observacóes de CASSIRER (1972, r.112): 

pod~mo~ entender a metáfora, no sentido geral, nio como deteimi

nada tendancia da ling~a~em, devendo antes consi~~ri-la como uma 

condid:\o constitutiv<.<. ••• " 

Utilizando-se, atrav~s das afirma~5es ou nega~5es, da 

lingua~em metafórica~ o poliqueixoso poderi estar imrri~indo 

atrav~s da sua "visio'', uma interpretaçio e leitura de mundo, num 

cariter relig1oso, rrofano, imediatista~ pseudo-científico~ anir

quico, místico, ou entio, excessivamente colado ~s ordenaçHes do 

cotid1::1no m<J.is imediato, o que ,-evela u.m "mundo secl·~~to·'' expresso 

de forma definida, embora sua aparincia de obscuridade, que se 

deve ao uso da metifora. 

tluscando alcan,?,,- a necessidade do uso da metáfol·a nos 

discursos proferidos pelo roliqu.eixoso~ encontramos que, frequen

temente, ela ~ o ~nico rne1o de que disp5e se quer falar do cor

'ro/sa~de/doença e, para tanto, se utiliza <como se na construçio 

de um poema) "a expressão imprópria no . lugar da expressio pró

rr i a..,.. .( CAF~Ot,!!:: NETTO, 197 4!! p. 38). 

Na construcio da linguagem metator1ca do seu discurso, 

o roliquei><oso PE11·manece rl·eso ao ·seu mundo individu.~-11 de l·epn~-· 

sentaç5es, revelando sua maneira de pensar o mundo numa linguagem 

imagética que lhe ~ rrórria e exclusivamente sua, de acordo com 

CARONE NETTO, (1974, p.38), "submetendo a express~o verbal ao seu 

fll·Ópl·io modo de pt::?ns:,:~x e senti\·)'. 

Assim sendo, a metifora utilizada n~ma linguagem que 

mani ·ft:~~;t:,;~. a. poliqu.(::·1xa, p:,:~.ssa a se\· vista como nnecessil·ia..,~ j:i 
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que atrav~s déla o roliqucixoso conse~ue expressar bem mais que a 

me1·<:~ d esc,. i~~ ao do s.eLt · con' o cl oen te, "1 nd j, v i dua 1 i zan d o·-se" en quan

to um . ·· · .s·~~- c doente no mundo,., :• se~ c on si d e1~ ::.1. ,-mos Gllt"' n :J. p ,. órn· i :J. m·~·-

t~fora se encontra muito da ihterpretaçio do ator social adoeci~ · 

do~ 

A concepç~o de mundo, para o polique{xoso, precipita~se 

na sua metáfora mais espontânea e fielmente do que possivelmente 

faria em declaraçôes programadas. 

Mediante tal oriDinalidade, o poliqueixoso, segundo sua 

sensibilidade, consegue e~cepcional domínio soDre a palavra, cir~ 

cunscrevendo, além do p\·Óp1·io corpo, sua impm·.tância e condições 

sócio-históricas. 
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4.3. Dos di~cursos .- O mundo das metifor~s: 

Os. · dis~urso~ dos r~liq~eixosos, na sua estrutura · ~p~-. ' . . ' . . 

rente, s~o constituídos por pafavras que a~resentam sentido obje-

ti,io~ ·· e~:tn:dd<:~.s do vocB.bul:iria comum ou até mesmo de ::3.lgumas in-

fonnaÇões de Pl-ocedência técnica ~ fato que ,-evela o .conhecimento 

rrofana e a arrorriaç~o am~doristica d6 votabul:iria científico -

que~ se rapidamente observadas, ni6 ultrapassam o limiar comum do 

co16quia1 ~ do nio intencional. 

Voltando-se a atençio mais detidamente para esses dis-

cursos, aparentemente inocentes e banais, vi~se manifestado o re-

· curso a que os poliqueixosos recorrem constante~ehte como elemen-

to constitutivo da . narrativa: a metáfora. 

Llesse modo , a ani1 1 i se das pa 1 a v\- as d o.s di scLu-sos .· dos 

r o 1 i que i ><o ~;os 

pois· a maioria delas est~ relacionada com o aspecto emocional dos 

laçõei, ao seu imaginirio e ~ ideologia que alicerça a realidade 

sóci6-históricà do doente. Nesse mesmo sentido: a realidade só-

cio-his~órica do ator ~oente vem açambarcar o próprio universo da 

Recorrendo atentamente aos depoimentos coletados~ veri-

fl~a-se que o objeto da narrativa da roliqueixa é simultaneamente 

o mundo materializado dos sinais orginicos e as idéias construí-

das a parti~ dos a pontados sin t omas de "doe nças. 

A maximizaçio ou a minimiz~çio de sintomas e sinais, 

ma nuseados nos depoimentos dos roliqu.eixosos, permit e m deduzir 

~ue a própria doença ~ relat a da como p~d erosa intensificaç5o · do 
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estado nos61ógico transnortado para a descricio que apresenta uma 

ma1or ott menm· intensificac:ao das nuance:s. -=!ue colm-e:m o sof,·ime:n-

to e o .",·,~cont::.:'l.,. d:;~.s quei. :-.::~.s" ••• 

Dessa forma, as p~lavras util1zadas na narrativa pode:m 

ser consideradas um correlato objetivo da prÓpria subjetividade 

d o p o 1 i •=JU e i :-:os o • 

1'-!as falas dos roliqueü:osos, as inte:nc:éies do "signifi

C::J.do" estiio dissimul<:~.da.s n::>. atuaç:ao do ..,significante" t~, ·fl·equen_-· 

temente, a repetiçio de frases inteiras~ de semi-frases ou mesmo 

de certas alocuções ou sim~les verbetes~ têm por funç~o "tonali-

aquel"' inteni;:ão" que o pol ique1xoso quet- comun1ca1·, comuni-

cando, ao inv~s disso~ outros fatos, tentando al~anç:ar a propos-

t a-mat ,- iz. 

As· entrevistas aqui relatadas obedecem a um roteiro 

previamente prerarado, cuja ordem sequencial de id~ias sao traba

lhadas entre o entrev1stador e o entre:v1stado, com o propósito de 

n~o permanecer preso a certas palavras com exclusividade, nio 

permitindo que fiquem isoladas do contexto do discurso das metá-

com ::J. possibi 1 id:J .• je de alcançá-las inset·id::.s no cont.;:.-xto 

ma1or dos depoimentos. Pretende-se, assim, propici~r a compreen

sao das rartes e do toao com inderend&ncia e~ ao mesmo tempo, co

mo elemento de liga~io entre corpo e 1rnaginirio do doente. 

·A narrativa metafórica torna-se~ assim, reveiadora do 

processo de constiuc:~o das imagens, do.ide~rio e das re1aç5es so

ciais culturalmente construí~a~ e instituídas, capazes de liberar 

a " l e i t u ,. <.<." que o s p o i 1 que i x os os f a z e m s o b l" e seu p l" ó F' ,- j_ o c m· p o , 

seu estado de sa~de e de doença~ bem como sua postura frente o 

mundo e o cotidiano doentes. 
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rara o disc~rso de distintos reli-

que1xosas tim uma · conataç~o especial~ podendo caracterizar apre~ 

ensio, posse, ~rorriedade, alheamento, persricicia~ crença, d~vi-

da, lo9icidade, ganhos e perdas, as quais garantem a manutenç;b 

do estado adoecido, cujas conse~uências s~o alvo das observaç5es 

do presente trabalho. 

Assim sendo, montagens, desmonta0ens e pontos de refe

r2ncia sio nitidamente traçados durante o processo de análise ou 

de síntese que c\~~ 11 justific<:lt:ivas" e o ideário poliqueixoso \"E~ve·

lam atrav~s das metiforas ~ue constroem e que bem articulam no 

p\-ocesso de con~,tl-uç~io de\ narrativa do ·''ser·/esta,-" doente. 

Diante do consent1mento do ~oliqueixoso para com o pro

cesso da entrevista, essa se materializa nos depoimentos sobre a 

história da sa~de/docnca, na trajetória em busca de tratamento e 

cu,- a, nas procuras as mais variadas de soluç5es satisfatórias, 

nas atitudes profanas ou nio, nas identificaç5es e verba1izaç5cs 

sob\-e o simbólico, o mágico, o idealizado. (.lmpa\-am·-se, tais ati-

muito fortemente, na lógica que parece se~ a mais scn~ata 

do ponto de vista do poliqueixaso. 

O referido exercício implicar~, por sua vez, numa con-

idealizaç~o e narraçio, capazes de traduzir pontos altos 

e baixos da situaç~o descrita~ valorizaç5es e minimizaç6es de 

certos fatos, atos ou reaçôes, que, no afã do discurso da poli

queixa~ buscam imprimir as formas de sentir, pensar e agir do po

liqueixoso a respeito do bin8mio sa~de/doença~ consequentemente, 

da s u c\ v i s ~o p a r t 1 c u 1 a~- i :.::a d '"· . d e m u n d o • 

dando vaz~o a sua ~rópria histdria, o 

p a l 1 C! u e 1 :-: o s a s E.' a p o J. u n a s me t á f o ~- a s ~ d e 111 o d o a a t i b u i ,- " v i cf a e 



c o\·.., ~::1.os seus de r o imen tos~ IJ use ando~ :~.t \"::J.vés de 1 ::J.~~, me 1 h o\· t ,. ::~.du··· 

~ir tartto o conceito sobre doença~ quanto o grau de adoecimerito 

que pretende relatar. 

Con si d ET <:\11 do que . a 'met á fo1· a é semp \"e "um t r· op o tomado 

empt·c~st::ldo-" ou ntr:~smo "um pequeno escândalo sem:&ntico·'', acredit::J.-· 

se que qualquer palavra do vocabulário possa ser utilizada como 

tal, dependendo da habilidade do locutor-narrador em reciti-la e 

do interlocutor-decifrador em reconhecê-la no contexto proferi-

do ••• De acordo com o que se conhece da difus~o de idéias, a me-

táfora, bem como o cacófaton~ muitas vezes está mais em quem a 

orJ.I/~;-, do qr.H~ em quem ::J. p\·of(-:-\·(:: .... ·'' 

Levando-se em conta o contexto do qual a metáfora faz 

parte, · observa-se que tal n~o existiri enquanto uma palavra iso-

lada, pois sua força estará implícita e interligada ao contexto 

~eral da fala, apoiando-se no sentido da frase e da~ idéias. Para 

considerá-la em funçio da análise, faz-se necessário seja consi-

derado o todo, o pensamento exprimido, para qUe seja compreendido 

o que se disse e o que se quis (ou nio quis) dizer. 

Tendo uma pauta um tema a ser relatad~ num depoimento, 

o poliqueixoso poderá subdividi-lo em partes, cada uma delas con-

tendo palavras-chave que, se consideradas individualmente, sio 

até apontadas como simples verbetes do uso comum, porem sempre 

com u.m "outro sentido·'', visando :a.lc:a.nç::J.\" os ob,j<~tivos da nan·ati··· 

A narrativa roliqueixosa, embasada em palavras-chave 

tados PS1co1Ógic'os:. tn:\1'\spostos pa\"C:\ ''fenômenos do cO\"PD", embo~·a, 

mui t:,J.s vezes o doente n~o tenha~ para tinto, um rlano 
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de construção gramat1cj1, mas uma fort~ rrogramaçio intencional: 

estado de sa~de, reveladores de ado~cimentos e padecimentos~ . 

. vel· b a 1" , ou seja, a tendência da profus~o dos discursos) 

poli~ueixoso arquiteta enquanto revive e reconta dados que consi-

dera 1mportantes na construç~o do seu eixo natrativo, fazendo-o, 

muitas vezes at~, num verdadeiro contra-senso. 

A "visualidade" é um outl·o aspecto intencional do dic:,-

curso ~ue alcança objetivo ror estir calçado na força das metifo-

quando 

~lguns substantivos ou adjetivos sio veementemente cromatizados, 

com o propósito de reavivar cores necess~rias para o que se pre-

tende ~bmunicar <significados). 

Por tais raz5es, o discurso do po1iqueixoso poderá ser 

visto como um trabalho sequencial de montagem, pois a fala pre-

tende ser mais que simples narrativa apenas apoiada na sintaxe da 

oraç~o. Muitas vezes, é como se o poliqueixoso conseguisse montar 

verdadeira ''onomatopéia orgânica" ao atribuir e exprimir sons que· 

julaa adequados e pertinentes ao funcionamento dos seus 5rgios 

vitais. adoecidos. 

O poliqueixoso enquanto um narradcn·, c:.'rnp\·ega "fónnu1c\S 

que constituem a base do discurso sobre doença, 

corpo, existincia, como se a ele nio se referissem, principalmen-

te se a intençio de banalizacio acercar-se do interesse do tema, 

l"C=~"é\'ll'.'ando o m<:\nuseio elo "1r.,;-itmotj.v". 
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F':an3. melhm· co::)m.,~·eende\· a. u.tiliz<J.çao d?.s metáfonJ.s con··· 

tidas· no discurso do pol:que1xasa~ tomaremos aqu1 algumas partes 

dos depoimentos coletadcs, nio necessar1amente pertencentes a um 

mesmo depoente, buscando evitars assim~ que a anãlise sej~ trans-

formada em reconstruç~o do perfil de cada um dos atores adoeci-

dos, em suas característ:cas lndividuais, parem, segundo os as-

rectos do processo da pol:que1xa manifestada enquanto um fenômeno 

da sa~de coletiva que, ma1s que meras unidades isoladas, possibi

litem a comrreensao do social. 

Um dos fatos mals marcantes dos depoimentos e dos dis-

cursos!' esti na constataçio que, no geral, ao deporem sobre sa~-

de, os poliqueixosos constroem verdadeira justaposição de concei

tos e de opini6es, falando de doença para conceituar sa~de, isto 

e, falando do que "não é'', buscando explica\- o que "julga s.er", 

estabelecendo entre ambos, elos de li~açao, num verdadeiro pro

cesso de descoberta, como per exemplo: 

bem .. 

t r as dat~nça::;; •::(.(e ná'o sabia ·~Ut::' .t in h.~ •• 

Co.rrn::ça c:cJtfl o ·'gastro·' e dt::scobre 

doença na~:; r.in"S.y. O tratamento dl':' t.ttr!tl 

coisa va.i ·nre fazendo .rf!a 1 e VO(.( desc:o-

brinda m.ttr.'J. doença. 1'-sso me d.:i wrta 
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ri ser consider~aa atci , bastante corriqueira, porem e utilizada 

na . oraç~o como um ponto d~ apoio, na tentativa de enfatizar o 

doen'a e sa~de como se num processo de soerguimento, de "renascer 

das cinzas'', verdadeiro resgate da oriaem do pro~esso doente, 

voltando à vid<:1. Tais dificLt'!dades bem obedecem c\ complexidade da 

Vistos um a um, os depoimentos dos poliqueixosos sio, 

em princirio, distintos uns dos outros, exatamente por serem pro-

venientes de atores sociais também distintos, adoet1dos cada um, 

segu~do um processo individualizado. Vistos na sua globalidade c 

ixtens~o, todos os depoimentos, independentemente-da individuali-

que permitem uma compreensio'mais ampliada do pr6cesso da poli-

qu.e i >r.~J . • 

Assim, 1ndependentemente dos aspectos individualizados, 

hi situac5es c reaçbes consideradas comuns nas na~rativas dos ro-

liqueixosos, princ1palmente quanto à concepç~o do rr6cesso sa~de, 

doenç:J. c corpo .. 

Sio realmente notciveis, como verificaremos, as observa-

ç8es que são feitas sob a forma de verdadeiras ligaç5es entre 

renlidade existencial, desejos e ordem lógica dos fatos. 

met~foras contidas nos discur~os dos poli~ueixosos~ da senuirite 

form~.: 

Smico de r. Rlblioteca . e llocumentacãa 
mUlr.~nf f S IIGE PúirllCA 
UHIVERSlúiiDE Df SAO Pi1UlO 



b) . como <:"\gnq:>amentode idéias sob~-e questõe~ · comur\s: ·· "A 
. I 

. . . . . 

c i ~- . ~.nd ::3. da p o 1 i qu(ü ><a 11 ~ 

c) como fnla metafórica individualizada: "o poliqueixo-
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4~3.1. Universo Met~ió~ico d~ Poliqueixa: 

I 

6 conJunto de elementqs que comp~em·o prci~rio universo dos 

poliqu.eixosos,. sUas n~p\·esentaçoes~ · identid:a.de~ · ideári6~ a·fetos · e· 

deiafetos~ simbologia e o~ traço~ desconhecidos. de uma realidadee 

tio indesejavelmente conhecida. 

l-la vl. são gel-a 1 do p e\- f i 1 dos p o 1 i quei:-<osos investiga.-

dos, dentre os aspectos mais comuns dos depoimentos coletados, 

estão presentes idéias ' • Jl mag1co da 

doença, d~ sa~de~ do medicamento~ do médico, dbs fascínios daí 

decorrentes, suas ang~stias, .medos e fantasias. 

O . nmedo de s.ofnz·rn é um sintoma qu.e fez p<Jxte de quase 

todos os depoimentos, com p e quen?.s v ar~ iadSes. Ao· 1 <:1do dessa d es-

criç~o, os poliqueixosos também ale~am nio terem medo de morrer, 

embora apontem o medo de permanecer doentes, de desfiutarem de um 

contínuo processo de padecimento. Fazem eles tais afirmac:oes, re-

forçando o Pl"OC(;~sso de contl·adic:ão qüe os envolve, como se não 

tivessem 3.nt.:~l-iol·mente t·estemunhado estal-em doentes desde· muitos 

anos. · 

Em piores condiç5es, outros poliqueixosos ~e d~claram 

doentes desde que se lembram dos seus primeiros dias de vida. Um 

deles, por exemplo, dep5e o. seguinte. 
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Como condiç~o do processo explic~tivo . da doença, do .me-
. . . . . 

do de:~ acloecel~~ da forma ou do r~stilo de ficc·,x doente~ a nal~n:..tiva 

metafóric~s. Os ato~es sociais doentes se utilizam desses r~cur

P <J. r <J. c~no~ar vtsualidad~ e tonili~açi~ do dis~urso. t~ss im 

sendo~ surge dentre os depoimentos, algumas situac6es que se re-

.numa .verdadeira batalha: 

Os processos narrativos sio montados ainda por justapo-

siç~o ou tonalizac~o, ocasiio em que ~ bastante frequente que 

eles traduzam, ao .mesmo tempo, estado de sa~de, sentimento~ re-

presentaç~o, além das concepç6es profanas da poliqueixa. Tal pro-

fusio d~ sentimentos pode aqui ser bem observada: 

nras ::·u f.ico LWE."./rt.~ E 7'F:n:nEt .l'sto pt:w·-

fico elétrica e trabalho 

(f!,':J .i ~'i ... " ·'·' 



i3? 

Nota-se· aí, · que s~o montadas re1aç5e~ entre o estado 

doente e a propr1a soc1ab1lidade~ reflexos da auto imagem no es-

pelho ~do outro~ reveladores da contradicio, simbolizadas pela~ 

distintc:ts tonc:dizac:oes de "t1~isteza e ele bem estai-". 

Em se tratando das re1aç5es de inco~gruinc1a e de in-

· coed~ncia, s~o reveladas as concepc:oes sobre médico e medicamen-
/ 

to, ao lado das outras revelações, e, ao mesmo tempo em que apon-

· tam médico e med1ca~ento como fatores benéficos e positivos, el~s 

e considerados nefastos. Elucidando +- . 
~3.1S 'J. '::.p e c tos 

controvertidos, encontramos o seguinte: 

... 'fiid.ico é l.urr al.z'v.io 1: quando ele ac::r-

ta ·'na ,orifrreira ·'!i o medicamento é .. 1 

-í'aria wrr tratamento sc=:m n:mé-

v.f a da. f)gora ,r mécficos bons :: atenc i o-

ac::rta.w e rf::nréd.io::; qúe clei:·awr a g!';:nte 

mais doente ••• liesmo assim~ acho q(.(e 

Os conceitos .sobre ef·icácia· dos medic::J.m>:·ntos, 

de efeitos, ~s vezes benéficos, outras vezes nefastos, est~o in-

tel"lig3.dos à concepção de dignóstico, que , po1· decon·ência, est.e 

~ltimo guarda um misto de e s perança de cura, de fatalismo e de 

Essa multiplicldade conceitual evidencia o ima9iná-
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rio do roliqu~1xoso rrocurando bem ~umrrir pape1s e representa-

ç:oes ldealizados e ate~ ~orque nio, p ,- og r am<:'\n <.1 o-os. 

para quando v1erem a ocorrer. 

·rendo a morte como ~nic~ certeza dent .re tantas incirte-

zas do processo vida, sa~de, doença, alguns depoimentos caracte-

.insubst.itulvc-;:1 f Unra ot.t t r a 

d.ict:WT!'f.'nto ••• 

v a .i passa r ·'se eu n!i'tJ .tomar n."J.da ·· é' ••• 

eu .i:c:•nha rrtedo de;: c:cmi::.inuar trwitc.• .l:em('o 

. . 
_$'.I liT .••• cantando~ andando,, con.ven:;,"J.n.-· 

do. u" f'cnu::ôs marrer;:utr n.~ cam.=.~. O m·éct.i -· 

·fói uma S'fJl~PA.'ES':~f F'or.isso,, acf:o-

!Vfi'o tenho medo! renf:o con-f'.iança 
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qüando 
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n/Jo 

Entáo 

for ·'a i-, ora·· nâ'o te r ·ma i to . do 

A mesma lógica da miscelânea é relatada quando o tema 

em fo~o e o médico e as relaç5es na consulta médica. Eis o exem-

plo: 

car outras cois-.'1"5 ·· ·~t.te -:;j'o mu.ita .im·

port·.::lntes ••• 1!!Jqu.i lo que nHo é posslvtd 

med.i. r ccur1 <1 r a r e 1 h o~-; !C ,;t ru:·n te t t"-' t!l q(.(e 

usar de um ·'argu11rento ··:r cont·ar 

t.t nr t'i lho :r 
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d.i co tem. Corrt e 1 e :r EU TENI-!0 O OUE Pti.'E ... 

d.ico e acha ·~ue e!1;: t.'J.fttbém f' .ica sat.is-

. ·• .. , \,f.. -.... . .,. .•.• t r: ~ ~ o . 1.. ·~ nr .! !:. .J ••• 

Talvez a mesma intensidade esteja presente tanto no 

JUlgamento pos1tivo das relaç6es interativas m~dico x paciente, 

quanto nas sltuaç5es negativas e frustrantes. Ambas parecem assu-

mir um valor semelhante e passam a fazer parte de mais uma infor-

maç~o sobre o quadro adoecido, reforçando o referencial da histó-

ria da doença que, muitas vezes, não se distancia da prÓpria his-

tória de ·vida do poliqueixoso. 

A dualidade dos julgamentos ~~o, assim, duas partes que 

integram uma mesma totalidade determinante das regras do cotidia-

no .e os rumos da h1st6ria da poliqueixa: 

ru.i ao méd.i.co ES'F'EIU~NDO l'er l.(m pn:Jble-

ma de gl.indula:~~ de ·'c .irdide·'. Oaando 

F 1' <lU E I FRU8 Tf1.·,-:~ D,~ • r o .t U:'-:i,~ . DE-· 

CEf't:;,'4'0! Eu achava que se fo:;;se ·'t.ird.i-

dl;: .• .i ,'J. 

maús rrra.gra. S'ou va..ú:t'osa! Conr totfa .ida.-

preocupa.çao com nreu corpo! ,:):;;sim~ 

qc.c=.wdo o médico rece.ita rerrtéd.io~'I;r a 
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' 
·· r·~'t:·~=· .i t ,~ ·· ~ 

Quando os poliqueixosos falam sobre a imagem que cons-

t roe.m 'de si rrH~smos ~ referem-se a um continuado p\·ocesso de busca 

pelos recursos de atendimento i sa~de, via consu1tórios parti~u-

lares ou atrav~s da Previd&ncia Socia1 .•• Mesmo negando sua efi~ 

Discutindo esta ou aquela forma de atendimento, afirmam 

o~:. po 1 i qu(~ i ><o~::.os te r em v i v :i. do <:1. ma ieor p a,. te d ·~· SU8.S e><i s t ên c i as 

em funçâo da procura pela sa~de. Entretanto~ mes~o que indireta-

mente afirmando estarem convivendo hi tanto tempo em companhia de 

1·e1utam em ace1t<:\l" a denominação de "pacientes", prG~fe-

,·indo se1· c<:~.te~Jorizados como ·'\:lient(~Sn. At'inn:::un ::3.té, que a p:a1a-

v 1· a " c 1 i e n t e" ~; u g e\" e um a ma i o,. p 1· o x i 1111 da d e e <.'\ f e t i v i d a d e n <:t s \" e-

laç~es com O · m~dico. Não lhes causa a mesma sensação quando cog-

nom1nados "doentes". Assltn depoE.'m <:tlguns: 
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c .i ~fn c· .i a ·'. f-'ac .f er1 te ·i a qt.t~' I e ctt.tt:' 1-::·c I ~::l ·-

'"'"' 1"'"•.,' ;- "l"~·a .:o_.- .· ,:r.u·t,:;n ·""'a a r~·f·i.i c •., c•:rme·-.. :~ ""' '"'!< -·J ···--"· !f·-· .. , .. ''- ... ' .,. 

bra.r de oatras doenças ••• {.1 médica vai 

perguntando e . o ·'tal p:a:-:.iente ·' v:a.i · · 

Tem sido tambim frequente, no conJunto das manifesta-

ç5es de poliqueixosos, que quando agrupados, por raz5es diversa~ 

<ta1s como: aguardando nas filas pelo atendimento médico~ espe-

rando nas ante-salas pelo ato da consulta, ou mesmo porque habi~ 

tando a mesma res1dinc1a), alguns dentre eles revelam~se mais ex-

que outros, mais bem informados, mais habituados a ro-

tina da polique1xa e a convivincia di~ria com o processo de adoe~ 

cimento .. 

Referidos pol~queixosos, que se cons1deram e/ou sio 

considerados detentores de maior autoridade para o discurso .da 

. po 1 i queb<a, acabam por adiantar-se em responder per9untas e em 

prestar esclarecimentos, mesmo que se dirigidas a outros poli-

que:i.xosos. Esses ~ltimos, possivelmente confiando na análise e 

vra. Sendo mais des1nib1do e desmonstrando conhecimento sobre os 

trimites da polique!xa~ tom~ para si o pode~ da traduç~o do qua-

d r o n os Cl 1 ó r. i c o e d ?. h : s t ó •- 1 a da d o e n ç a do, ou t ,- o e • • • meta t'O\- i :õ:<:""t 
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rr~senta'' outro polique1xoso faz supo~iç5es, constrói pror6stas, 

d~screve sintomas e f~tos; discutindo detalhes que julga válidos. 

O outro, concorda, . discorda bu duvida, atestando sua presénça e 

p~rticipaç~o t&nues, acenando ou gesticulando tio imperceptivel-

mente~ que n~6 ap a rece como figura ativa no cen~rio. o pol1quei-

xoso-l:ider, tendo tomado para si o poder da palavra~ ut i 1 iz:::1.-·se 

dela como se fosse uma "arma c1·ítica", reconhecendo SET mais con·-

m i n i m J. ;;: a n d o o Ll v a 1 m· i z a n d o , a seu c l" i t é,- i o , p o,- é m em " n o me 

xas. 

Numa dessas s1tua~6es como·a descrita, temos os depoi

mentos de dois poliqu~ixosos~ marido e mulher. Ela, extrovertida. 

Ele, introvertido. Cumprindo o ritual da pol1queixa, a mulher to

ma a palavra, preocupada primeiramente em enfatizar a narrativa 

dos seus próprios sintomas, refazendo habilm~nte sua histdtia de 

doen~as. Coht1nua ela~ no entanto, exercendo os pap~is de ator 

Pl"incipal, quando o depo1mento deveria caber ao marido e, 

tanto~ 

T<·mb:~.ndo in ·scTÍ-lo no novelo histó1·ico ::J.dclt!'Cido, <.'\ mulhe1· 

determina o possível perfil e papéis que, em tese, ele deveria 

assumir; declarando: 
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O mar1do, ror sua vsz, assumindo a postura ~ntrovertida 

e tímida apontada pela mulher, nio discorda~ mesmo quando ela 

·'·'ninha do12nça é ~le! Ele :=·stá aqui 
.. 

$0 

la ••• nem comigo~ nem com o médico ••• » 

Concordando com toda essa descriçio/apresentaçio~ ele 

assume os papéis de um ator secundirio e, como se num desvio de 

regras, rompe o silênc~o~ olhando continuadamente de soslaio para 

·'-'Ni(o tenho nredo de doença f Nunca tive 

medo de do:::nça... Pe 1 o cont rár i Otr f: ou-

ve ocas .i fi'ci t'!nr ·que • •• ···· 

A mulher o interrompe, obrigand~-o a calar-se: 

.. •.• é o seguinte: foi feito uma c i-

run;.ia El.E 

a:t.: pra Vt'!r o •zae tem dentro~ ••• Como 
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·'ar·-

f:.- i~=' n /f a 1' ... ':1 J a ..... ·'' 

Em segu1da, tendo ji caçado a palavra do outro, ela se 

volta is próprias queixas e lembranças, enquanto ele emudece, re-

sumlndo-se, como uma sombra para o plano secund~rio da cena ofi-

cial~ reagindo como se nio existisse ••• 

Frequente a1nda, no processo de entrevistas, que o po

liqueixoso nio conseauisse prender-se ~s quest5es colocadas pelo 

por estar envolvido muito fortemente com seus pró-

rrios mecanismos de decisio lógica, racionalizando, a seu modo, 

situações que ~ primeira vista pareceriam incongruentes e até 

mesmo v.bsul-d<:~.~;. 

Nessa individualizaç~o, o poliqueixoso tem sempre algu

ma outra coisa nova a d1zer ou a acrescentar, apontando para mais 

e ma :i. s in for ma c; ões que dadtlo c on fonni dad e aos seus enc adeamentc>s 

met<:~.fói·icos. · 

a1nda, que mesmo sendo o ~oliqueixoso, 

alguns casos, desprovido de erudiçio ou de intelectualismos no 

seu·vocabul~rio coloquial, as met~foras que constrói s~o ricamen-

te arquitetadas, adequando imaainaçio e fantasia num excelente 

recurso para promover a passagem compreens1va do significante ao 

significado contidos na sua narrativa. 

Se as expressbes gramaticais utilizadas parecem, num 

rrime1ro momento, descabidaé, quando atentamente ouvidas, 

1am-se elas componentes do "munao das doenças'' que se referem a 

continuidade de um processo doente, possibilitando seja alcançado 
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o objetivo da noliqueixa. 

a1nda, que a poliqueixa enquanto processo 

todo que para ser. compreen~i~o e mesmo enunciado com rigor, pos-

sibilltari sugerir identif1cac~o e até compaix~o por parte do al

t er. 

Nessas cond1~~es~ as met~foras s~o encam1nhadas para 

certas exrress~es pronominais <tais como os ji apontados pronomes 

t1emonst1·ativos 11 aquele, aquela, aqu1lo~ naquele, naqueh'\, rn.'\qui·-· 

lou que apareceria com frequancia nos discursos), referindo-se a 

maiores distanciamentos e/ou menores aproximaç8es, como se num 

11 a 1 h e:;;~.men t on sob,- e o 111· Óp ,. 1 o c 01· p o ou. me ·::.mo sob,. r:- <:~. d oen ç: ~.. 1~ ~ 

po1· . i?.ss:1.1n dizer, pan'\ bem utiliza,- o pensamento de Cla1·ice Lis-· 

pectO\·~ uma r:z-><cel~z· llt~z- fonn~. de "ou.tr::l.l··-se·'', gu:g.rd:a.ndo--s.(·Z' no dis-

cur~o da própria poliqueixa .•. 

Fica ainda estabelecido, dado o grau de agudeza inte~ 

lectual e o quadro de desejos do poliqueixoso, . que a partiY da 

condescenaintia da entrevista, fique celebrado um pacto entre en

trevistador e entrevistado como se assim esti0esse resolvido: 

"Frente ao meu depo :unent o, voei ou v i u minhas in ti mi d ad es. O que 

vai· me oferecer em troca? Tal fato visa responsabilizar ou com

prometer o 1ntrevistador a além de ouvir, opinar sobre situac5es 

i 11 IJ.S i t ::.<. i.1<J. S que nem sempre permitem o ensejo de uma resposta que 

pudesse matisfazer o insatisfeito e adoecido sujeit~ que se poli

que i>( a. 

No processo de reco~struç~o histórica nascido da narra

tiva roli~uei~o~a, o ator dessa situaç~o tem sempre alguns fatos 

ou épocas específicos, ou até mesmo idades da vida, ou períodos 
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marc~m o inicio E o desEncadeamento do processo doente: 

vezes, tal momento ou fato bisico sao responsabiliz~dos como mar-

c a p ,- i mE i n?l 
\ 

de uma doença ou um s1ntoma exclusivo. Mantido sem 

so lu.d,{o ~ torna-se o mecanismo desencadeador de outros processos~ 

out1·os sintomas, novc:\s doenças que, som<:1das ~':s ·· ;:,11tel-j.ores~ montam 

o quadro da poliqueixa. 

um evento considerado pelo poliqueixoso como peça fundamental e 

responsável pelo interminável processo de adoecimentos. 

Desse modo, estabelecido para cada poliqueix6so um pri-

meiro evento dema1·cado1· d;:, "doença básica", ·Pic;:, division;;"ldo o 

- "Soú doente c1esde ·que minha ·hlha se casou"; 

-
11 Est ou doent <::: desde que perd j, minha mãe"; 

- "Tudo começou com L\1!1<:1 tube1·cu1ose"; 

-· n Eu. men s t l"IJ. <":l. v::":l. sem p ,,,,. ~.J.l" ••• n ~ 

-
11

CCJIT!I2C:OLI CDITI lliTia tl·isteza~ Ullla dep1·esst{o ••• 11
; 

"Apareceram 'rerebas' e feridas pequenas na barriga e nas per-

nas"; 

-· 
11 Começou caindo meus cabelos"; 

acordada com ela, vig1ando at~ que ela dormisse. Ai então eu dor-
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.•J" 
!I 

"Eu n~~o t 1nha tosse e escarh:1V<:í. sanguE: .•• Dai tudo corrÍer,:ou"; 

·''Tinha 'Pl"(~S':;ão alta' c 'palpit:::.ç:Õ~s' e 'f"ic :::~.v~. elétric::~. ' ••• ; 

,,.l.inha medo de f1car louca e fui ficando com tristeza e ~om de-

" De s d e -=1 u e me 1 em b \" o q u e m u li d o e m u li cl o , ex i s t i a um a t \" i s t e;;: <:t 

comi9o que dá at~ ver~onha de falar ••• "; 

te era verdade e ai foi que comecei a ficar doente e, de doença 

em düo:~n.;::a, ';;ou. doen'ce <:l.té hoje ••• ·'' 

Os polique1xosos revelam, no geral, consciincia de tem-

poralidade não apenas para demarcar o provável sintoma ou. sinal 

como narram também sobre uma temporalidade flexível, 

discutindo as possíveis ~azões da insta1aç~o sequencia1 das doen-

cas, somadas a um processo de auto7concepçÕes e de imagens que se 

in t 121· c :J. 1 a m , se alternam, complementando ou inaugurando ciclos 

adoecidos, estados de melhoria e de piora que para o poliqueixoso 

s~o distintos. Sobre tal conceito de tempo de vida/adoccimen-

to/sintomas, temos: 

. ,• . 
o:rc.t1;· a t: e p a rec .I a 

I~ OS 



c i r u r g .i .a e ::• ,.. ... t r .a i r a rrr tlrt: ta de tú:.· um pu 1··· 

rrr.lfa. 

poistt tr!e(J pa.!. rrrarn;.o(.( tt rrrorn::u rrr.inha 

r ido morreuu Enta'o, • ..::1da~·c.i de uma vez: 

d.iar,ianu::ntt:o.~ dores no .inte::.:t.ino,, rrr.inha 

:t.ncha tt 

tenho -f'r:i.a e calar nos. pés cc.•rrra :·:>e f' .i-

sasse em gelo e em brasa, ~'u f.ic.an-

do depr.i.mida e com medo de -f'it'::ar lcnc-· 

"'"::"1 ·'·' ~- ... -: .. .... 

Como no geral os quadros descritos pelos poliqueixosos 

sio complexos e~ segundo seus rrciprios depoimentos, ji foram sub-

metidos a um sem-n~mero de especialidades m~dicas~ de precauções, 

de intervenç~es e de rrogramaç5es~ as narrativas sobre o processo 

de adoecimento, sao ela ITICSIIIc\ fO\"ITI<:\ -COmplexos, de-sencontl"ados, in-

fat r,:.s, reveladores que, para o poliquelxoso~ a rreocupaç~o cbm a 

1oglcidade do começo, melo e fim dos processos~ é um pensamento 
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cons t ::J.n b~. 

E s t á t;_,., m b é m i m r- 1 í c lt o na \- ot i na ci os p o 1 i que i :-<os os a 

busca por justificat1vas par~ suas que1xas e pa decimentos or9in1-

cos. Dentre ~s prováveis causas apontadas s~o descritas situaç6es 

consideradas n~o n~cessariamente casua1s~ mas causalmente enfoca-

das sobre açoes concretas que parecem condizer com a ordem real · 

Segundo as regras da causalidade apontadas pelos poli-

encontram-s~ condic5es multicausais onde, no geral~ 

todas sao consideradas rrinc1rais e atribuídas à incapacidade 

t~cnica, assim denominada mesmo quando da t~ntativa de algum tipo 

de verificaçio aiagncistica~ visando alcançar causas ou efeitos 

pa)·a poss:ivc~! inte)"Vt~nc3:o técnico-cientificau f~ "n~{o c:,;~.usa diag·-

nosticada", leva o poliqueixoso à n~o compreens5o da "ineficiên-

ci3." da hedicin:i':l., de) médico e da sr..l:;t. suj~;-iç:ão ao incomp\·eendido 

processo adoecido: 

·'·'.ja fiz radiografia::; do .inte~;;tino ,, do 

. .. 
dos pu lmat:•s u Ji 

·t'iz 

e I et roen c e -l'al ograma • •• 

t .inuo doente e os 'd' .. me .! :-::t:Js 11.~ zem •:(Ue eu 

xo ·· · 1:' naa c·t:·m nada no dtt:-ro, nada na 

l•rt!-..... 
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O idealizado e o vivenciado~ a emotividade~ a incompre-

ens~o sobre as medidas e condutas tomadas pelos técnicos em sa~

de., os decepcionantes diagn6sticos negativos~ a tentati~a de di

vis5o e parceria dos prciprios padecimentos com o outro (o médico, 

os familiares, at~ mesmo pessoas fora do convívio do poliqueixo~ 

s o ) , os ,. e c 1 amos p o,- " j Ll s t i ç: a" , o o n t em , h o j e e ama n h ~ , o c o n t i -

nuar do padecimento que, ao inv&s de sinalizar um término, apenas 

revigora a capacidade criativa do recontar amplificado da falta 

de saüde, parecem favorecer verdadeiras cadeias articuladas de 

uma doença que leva a outra. 

No mesmo sentido contraditcirio, apontam o medicamento, 

que u t i 1 i zad o p a l" a "sa.1· a 1·" um sintoma, parece provocar um ou-

tro ••• Na sedimentaçio dos fatos, a prcipria especialidade médica, 

nada tendo diagnosticado, também acaba encaminharido para uma ou

tra, instalando, aos olhos do poliqueixoso, um ciclo de jnefic~

cia, que é o prciprio ciclo da doença ••• 

Tudo isso faz parte de cada instante e He todos os i~s

tantes do poliqueixoso que~ por falta de opçio, acaba cumprindo, 

exaustivamente, o processo da doença, na tentativa de alcançar 

uma proposta de saüde. 

O " a d o e c e,. sem s a í d a" , os c o n se 1 h os d e que se\" ~ n e c e s-

s~rio que o poliqueixoso aprenda a conviver com seus in f in it o·s. 

males (j~ que eles n5o s~o diagnosticados enquanto queixas justi

ficadas do ponto de vista org~nico), estabelecem uma conexio de 

forças que estimulam os recursos da met~fora enquanto tentativa 

de fazer-se entender e enquanto uma forma de adaptaçio ao pr6rrio 

mundo da doen<;:a. 
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Através das metãforas, o poliqueixoso posiciona sinto-

mas, sinais~ diagnósticos, tomadas de conduta e temporalidade nos 

. devidos lugares que seu bom senso (caráter profano do conhecimen-

to sobre saJde/doença) aponta como lógico, eficaz e adequado~ 

Através desse exercício~ o poliqueixoso constrói regras de equi-

líbrio para as situaç5es de desequilíbrio e de risco que tem vi

venciado~ consideradas co1no dificuldades típicas dos problemas de 

acesso e de ac~ssibilidade em saJde. 

Buscando ser o mais justo possível consigo mesmo, o po

liqueixoso monta verdadeiras pontes metafóricas entre idealidade 

e realidade, buscando preserv~r principalmente sua auto-imagem e 

reforçar sua auto-estima. 

No processo de construçio da~ met~foras, os poliqueixo

sos lançam m~o destas como peças-chave de unidadi simb61ica~ pois 

ela dever~ traduzir uma intenç~o declarada a partir de uma reali-

dade velada, permitindo tornar claros ou significados que estio 

acobertados pelos significantes. Sua interpretaçio e an~lise re

querem seja o pensamento formulado como um todo, considerando-se 

que qualquer palavra poderá constituir-se em met~fora, dependendo 

apenas da conotaç i o que lhe tenha sido atribuída e da forma como 

ten~a sido incluida no pensamento revelado pela fala do poliquei-

xoso. 
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4.3.2. A Ciranda da Poliqueixa: 

T~ndo os poliqueÍ><esos como ato1·es sociais PYincipa.is 

do "mundo da doença" po1· eles p\·Óp\·ios desc1·ito, -fo1·am ag1·LÍpadas 

as opini5es d~ distintos personag~ns sobre as m~smas quest5es, 

cujo objetivo ~ o de contrapor ou de complementar ~onceitos de 

tal forma controvertidos ou ass~m~lhados de modo a buscar compre-

end~~los na continuada "ciranda da poliqueixa''. Traç:os, causas, 

~f~itos, dificuldades, fascínios ~ desesperanças comuns ultrapas

sam os limites das individualidades para dar conformaç~6 ~ poli

queixa, vista como ponto de partida ~ ponto d~ chegada do amplo 

processo de doença que acomete os atores sociais. 

~ assim qu~, independentemente do maior ou menor grau 

do agravamento da doença do poliqueixoso por ocasi~o do depoimen

to e, com isso, o estilo adotado na reconstruçio da história do 

seu cotidiano, sio tipicamente manifestadas impress5es e justifi

cativas sobre o estado de sa~de/doença. 

Sabe1· descrever esse estado significa, acima de tudo, 

conhece~·-se, id·~ntifica,·-se enquanto "s~r no mundo". Ho ent<.".l..nto, 

frente ~s condiç6es indefinidas, porque desconhecidas, sobre os 

entrelaçamentos e envolvim~ntos característicos da etiologia das 

doen<;as, os.poliqueixosos assumem traços dessa indefiniç:io e se 

~anifestam atrav&s dela, procurando descrever/explicar suas con

diçÕes de sáude. 

Tais explicações n~o necessariamente permitem seja ·com

pr~endido o quadro nosológico dos poliqu~ixosos, nem m~smo, mui

tas .vezes, o da p\·Óp\·ia poliqueixa e t<:1mpouco as "justificativas" 

apontadas como coerentes, como propósito de safar-si das doenças. 
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Alguns depoimentos bem caracterizam a controv~rsia des-

crita; o que permitiu fossem reunidos em 19 (dezenove) temas dis-

tintos 

prciprios poliqueixosos, recolh{dos dentre suas enunciaç5es mais 

i~) - Indefini~ão: 

s.into BESTE r~~lil~NflO~ pequenininha.· •• ···· 

trtas nenr tanto. · Estoa meio assim ••• ···· 

c) / hú 1 ner ~ 44 anos/.! "'Oua.ndo eu es-

toa doente~ ea falo pras p~~:-:;soa-:; que 

do bem. Eles ouvem ~=- F .fCA/1 HUDOs ····~ 

1'-los tl·ês depoimentos~ Pl·onunciados po1· dife1··::ntes pe1··-

sonagens, a indefiniçio, indeterminaçio e surpresa traçam a si-

lhuet<::~. do momento presente do poliqueixoso. 

Frente ' as situaç5es de crise, de falincia orginica 

consequente est~do doente, a tentativa frustrada de prender a 

atençio do outro, de sentir medo, de minimizar-se, de internali-

za1· as condições do ·''est <'J.l" sob ,J },1 p 1·essao ••• 

A situaçio descritai implica até mesmo na prcipria inde-

no fafar e no nJo traduzir-se~ no n~o saber-se~ tal a 

conduta acuada frente o estado desconfort~vel da doença e dos pa-
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péis supostam•:::-nte secundáxios, típicos da limitação •::-nqu~-?.nto atol· 

_social dnente, suas af1i,5es e impossibilidades •. 

Estado de sa~de indefinido, 

apontando para a indefiniç~o! 

narrativa metaforizada 
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22) Auto-estima: 

A ·aut~-estim~ de um indivíduo adaecido, em esp~cial a 

·.do poli~~eixo~o está~ na maioria .das ~ezei, ligada dir~tamente ~s 

conOlçoes · blopslcossocialmente comprometidas. 

As frases articuladas arquitetam um jogo mal equilibra

do que coloca presente as interfaces da vida e da morte, ou seja, 

vão além das P\"Ópl·ias <:~.mea.ças da situaç:~{o·ado•:::cida, do a.qui/ago·

ra, facilitando · ou dificultando o enfrentamento do processo vida. 

Em sua condiç:io bisica~ auto-estima busca valorizar 

aç6es, condutas ou estados que o indivíduo adota para melhor se 

defender de ameaças reais ou suspeitadas. Caminham paralelo, por-

·tanto, para o ator poliqueixoso, a auto-piedade e a auto-destrui

ç:io, fatores n~o raro encontiados no interior ~os discursos, mui~ 

tas vezes não como fala principal, mas que deix~m traduzir um 

grande temor, abandono, . desprezo ou até desespero. 

Nessas con~i,6es, alguns poliqueixosos Eraduzem sua vi

sio de mundo e perda total ou parcial de autoridade sobre o cor

po, sobl·e o funcionamento dos órgãos vitais fl·agi 1 izados ·e inca- . 

p a. citados. 

Temos o seguinte: 

a J /ffu J her ~ 51 anos/: ····auanda soube 

três dias e alo ·'mundo di-ferenciou·' 

b J /h!tl her ~< 4 '? anos/: ·'W.â.'o tenho medo 

de . morrer :r ten!lo 1T!edo de -sofn:::r·''; 

c,l /ffalher:r 51 anos/: . ·'·'Eu nito tt:::nho 

m~~.i-s vontalil::· · de viv~:-r. Eu nâ'o r:Ta-sl:o dt? 
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Estio ai traduzidos baixos níveis de auto~estima, con-

fidenciados no abandonar-se à prdpria sorte e no permitir-se dei-

xar escorrer a vida, se possível pelo prazo mais breve. 

Nio h~ pressa em viver, nio hi insia em beber da fonte 

do amanhã! 

Abandon6, estranheza e desinteresse sio a tSnica que 

surpreenderam o poliqueixoso quando do diagndstico tomado como 

tanto quanto do seu determinismo sobre a vontade de 

continua\· •• " 

Vida e morte nio sio mais diferenciados enquanto meca-

nismos sedutores. A prdpria morte sempre apontada como indesejada 

e a grande luta pela vida, contra as doenças, passam a ser agora 

uma condiçio esperada com naturalidade que, por certo, nio sur-

preenderia muito mais do que o diagndstico inici~l p8de j~ sur-

pt·eendet· .... 
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3~) Sintomas: 

4,-;r anos/: ·'·'renho a boca 

b) /Honrem~< 5'7 anos/:· "A conrida cai no 

neno·'·'; 

mo se eu t· i vesse tomado· uma .inJer;:Ho 

A ligaçio entre os planos fantistico e concreto estio 

invariavelmente presentes na narrativa do polique~xoso. Por que 

fantasia? Po~·que vivenciá-la é mais confOl·tável que a cl·ueza da 

t·eal idade. 

Se para o real nio há saídas e o"desconforto é uma 

constante~ a fantasia leva ao desejado, ao imaginado, mais facil

m e n t e e P o\" me i o d e 1 a ~ it " f u g a cl o r e a 1 " • A f 0\- ma· d e me 1 h o r· 1- <~ p r e·

sentar esta negaçio da realidade é representar-se negando o corpo 

e suas obviedades, a doença e suas características emergentes, as 

dores, as chagas e as crises, concretizadas no corpo adoecido, 

manifestadas nos sintomas e nos sinais org~nicos. 

Anulá-los? Impossível! Entio, melhor representá-los me

taforicamente na expectativa de fortalecer a compreens~o do sig

nificado, reforçando, para tahto, o colorido dos significant~s ••. 

Nada ~elhor, portanto, que adjetivar situaç5es que pos

sam tornar extremas o que se pretende elucidar: amargo como fel; 
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indigesto quanto veneno; inadequado como aquilo que a ~im nio 

compete .•• 
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42) Saúde: 

a J /Hu 1 nli:r tr 44 anos/: ····sli:n ti r saudade 

b i /Hotuem!f 6é.' ;::~nos/: ·"'fer sadde é es-

tar alegre'·'. 

Qual a melho1· fon1a de se defini1· saLÍde? peJ-gtmta·-se a 

um poliqueixoso. A resposta imediata viri, via de regra, pe 1 ·~-3. 

descriçio da nio doença ou at~ mesmo pela descriçio da prcipria 

doença. 

Explica-se, nessa de va 1 o1·es, que salÍde ' e 

aquilo que nio se tem, ~ urn . estado com o qual nao se compartilha 

benefícios. ~ apenas o ~esejado e o ansiado. 

Se saúde para o poliqueixoso é narrada pelo discurso da 

ausência, do que nio se possui, suas referências s~o, no geral, 

tomadas à distância, ao estado que não está p1·esente, ao qu•::- está 

extinto, mas consequentemente acompanhado do desejo de tornar a 

possui-la. 

sci tempo triste e suave da condição ausente'', chega-se ao concei-

to de "saudade" desc1·ito pelos Dicioná1·ios da Língua Pm·tuguesa •• 

Saudade e sa~de est~o, portanto, interligadas, quando o 

locutor e o poliqueixoso. 

Qual & a saudade que se relaciona ~ sa~de? E a prcipria 

saudade da salÍde, portanto~ u~ estado de nio saúde. 

Do que se tem saudade? Da sa~de que agora não ~ rossí-

ve1 ter~ e, naturalmente, sentir ••• 
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Se ter sa~de ~ estar alegre, nio ti-la ~ estar triste. 

Tristeza. e melancolia, por sua vez, fazem parte do esquema »sau

dade11. 

Sentir saudade ~' pois, patentear a aus&ncia da sa~de e 

ao mesmo tempo constatar a presença da doença. 
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52) Doen~;a: 

a) /l-lomem11 6B anos/: ·'·'E:u nito sei di2:er 

. i d ..... 
o ·~ue e aen ç a ; 

b) · /fft..dher~ 53 anos/: ·'·'Acho que doen~a 

é c.cm castigo·"; 

c) /ffulher!' Si anos/: ·'-'{)médico acha 

que eu tenho 'mania de doença ... ~·; 

d) /fi'ulh~c:rtr 44 anos/: ·'·'o médico disse· 

q(.(e eu tenha -'hipocondria'!' mas não 

culpado pela minha doença .... f)e quem J 

f') /ffulht:rtr 
. 

a que e 

daen.;:a e vou f'alar: ne11r as ;::~parelhos 

est.3a ·'pegando ·· mais a gente ........ ; 

diagndsl·ico irtostrasse 1'.\Ue eu sou doen-

te e a que eu tenha ••• ~. 

Ser punido e ser amado sio condiç5es apontadas como 

sendo os v&rtices do ingulo, situa~5es contraditórias ~ue estabe-

lecem a discussio da dial~tica do estado ado~cido do poliqu~ixo- · 

so. 

Em tal condiçioJ para o ator social adoecido t6rna-se 

nat u\·aJ a poliqueixa e, cons~~~entemente, o discurso da doen~a e 

a polêmica da existência, do castigo, da ~ulpa~ da ineficiên-

c ia ••• 
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Apregoa a cultura urbana, principalmente a dos países 

subdesenvolvidos, que adoecer nio ~ um processo de responsabili-

dade das Políticas p~blicas, das falhas da Assistin~ia ~ sa~de, 

da falta de recursos econSmicos, de espaço físico e político, de 

marginalidade, de deseduca~~o e de tantos outros fatores históri

co-sociais ••• O apontado como exclusivo culpado pelas doenças 

contraídas, pelo padecimento, pela n~o sa~de biopsicossocial, pe

la morte até, é o prÓprio cidadão, que não se "policiou" sufi

cientemente enio se manteve saudjvel ••• 

Assim sendo, o marketing que direciona as a~5es de Sa~

de p~blica no Brasil tem se encarregado de fazer disseminar a 

c1·enc;:a que: falta · de sa~de deve estar ligada ao sentimento de 

culpa que cada um deverj carregar ••• Em havendo culpa~ compete ao 

culpado <o cidadão comum) um "exame de consciêncfa", uma retl·os-

pectiva na ~rópria história de vida buscando alcanç~r~ quem sabe, 

o momento, estado ou condição em que o descuido; a desatenção, 

tenham permitido que a contaminação ocorresse ••• Assim, por exem

plo, tem se clesenvol.vido a pa1·ca campanha conta a 1~ids: "O culpa-

do~ voei~ se nio se cuidar'' ••• ao invés de educar ••• 

O pensar culpabilizador, de fora para dentro, gera o 

hábito da culpa e a rotina da punicio ••• de dentro para fora. 

11 H e<.'\ cu 1 p a , me c\ c u 1 p a ! n ~~~ s si m sã o de s c ,. i t as e s t ó ,. i as e 

histórias nos depoimentos dos poliqueixosos. Nada além de um es

. for'o lÓgico tentando alcan,ar o momento primeiro, a fase ini

cial, o motivo básico, responsãvel pelo desencadear do processo 

doente. 

E ..• maldito seja aquele momento! O momentó do cont~

gio. Se ele pudesse ser eliminado do contexto da vida do poli-



164 

queixoso ••• 

O que fazer se a culpa est~ declarada e ac~ita? Como 

reagir agora, quando as doenças sio o destaque principal das ~i

das que estio sendo descritas? 

Frente~ necessidade de relembrar, recontar, reelaborar 

passo a passo~ ponto a ponto cada trecho da prdrria histdria, co~ 

mo se contra-argumentando com o inexplic~vel, as met~foras tor- . 

nam-se, entio, o recurso que representa o grande salto entre uo 

estar e o ter sido". 

''Minha culpa, castigo, a prcipria doença, manias, jeito 

de ser, aparelhos t&cnicos, diagndsticos médicos ••• ''seja qual 

for a met~fora referida, continua mantida a impotincia e a incom

preeHsio do poliqueixoso sobre causas que deram origem ou conti

nuidade ao processo das doen~as .•• 

Doença~ negar e ao mesmo tempo nio saber! 
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a .I /tfu 1 her <J 51. anos/: ·~Teve tenrpo que 

de f'icar louca·'·'; 

b.l /Ha1her:r 4~' anas/: ·~'Fica doentr::: e o 

médico nilo f'az nadau rroc.~ nreu n~nrédio 

1:" a.z' fico Jou•'{Uinha •••. v; 

47 anos/: ·'·'se e(.( ti ver 

anra Pti:ssoa do nreu J.~do<J t-enha a im

prr:::ss.~'o •:ZUI:" estou 1?n -l'.i.-~ndo 1 a que 1 1E' ne·-

gdc i o·' na que 1 a pessoa. ~~c h a que .isso é 

correto!' é um absurdo f .v 

J' no Renascimento Erasmo de Roterdan escrevera "O Elo

~io da loucu\·an busc<lndol, nesta oi:J\·a, os significados da simpli·

cidade da vida, loucura essa que se satisfaz nutrindo ilus5es e 

esperan~~s. Numa inspira~io humana e laica~ Platio em 244 a.C. ji 

havia também ab·:i.buido significado à loucu\·a em "Fed\·o" no qual a 

loucura se manifesta pela forma prof&tica, purific~dora, po&tica 

Fugindo ao sentido filoscifico atribuído à loucura, as

sim como ao referencial poético, ela foi assumindo um cariter ca

da vez menos romintico e passou a categorizar uma forma de doen

~a, hoje c 1 as si f i cada como "T\:anst o\· no menta 111
• 

Nessa evolu~io, loucura passou a ser vista como forma 

de aliena~io ou desequilíbrio mental, manifestando-se de diferen-
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tes maneiras e em dif~rentes circunstinci~s. 

De acordo ~om as diversas tendincias dos conceitos ou 
. ·.' . · .. 

definições~ "se1· denominado ·lou·con é um~. ·;:;ituaç~{o que as pessoas~ 

de mcido ~ geral, tentam e~itar. Quando um individ~o ~e auto-intitu-

la "louco''~ supÕe-s~, de imediato~ que ele esteja estabel~cendo 

p~ralelos e · com~araç6es entre as regras estipuladas pelas normas 

sociais e sua pr6pria capacidade de açio que ultrapass~m os limi-

tes do normativo. Se um indivíduo se auto- intitula . , 11 
1 OUCO - ~ · POl"~ · 

tanto, atribui-se-lhe boa dose de lucidez ••• 

Lucidez e loucura se confundem quando o personagem, 

considerado portador de equilíbrio entr~ esses dois estados~ ~ra-

tar-~e do poliqueixoso. 

O mundo da doença e suas regras e condições que deter-

minam · o cotidiano são de tal fonn<.'\ desgast<wtes e monótonas que 

induzem o poliqueixoso ao monotema "ddença'' 24 horas por dia. Não 

havendo alteraç:5es significativas no quadro adoe~ido, o poliquei-

xoso passa a degladiar-se com as questões de adequação, de mere~ 

cimento~ de castigo, de e~pia~ão, de miséria~ de solidão, que a 

lógica l~cida dos atos não favorece e nio recompensa os contra-

pon~os exercitados na busca da compreensão do que ao poliqueixoso 

é incompreensível ~ injusto. 

F1·ente ao desequi 1 Íbd.o dos ·hl.tos o desequi 1 Íbl·io biop·-

sicossocial se instala para o poliquei><oso de tal modo que . su<:~. 

lucidez torna-se afetada .e seus depoimentos e sua lógica apresen-

tam-se desencontrados e contradit6rios. 

Dentre · tais dificuldades, a manifestação do poliqueixo-

so no · sentido de · afinna\- teme\- "esta1·/fica1- louco", os "acesso·s 

de loucura" ou os níveis de agressão, de melancolia ou de depres-
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. são, mesmo os estados de excitabi 1 idade ou de ansiedade, culmin<-1m 

na "loucura da d~vid~" ~escrita por CALDERELLI <1972, vo1.2~ 

p.437), ond•:::- 11
0 sujeito tem consciência do absu1·do . que <:?ssa si·-

t u a ç ~{o ,- e p \" e se n t a • • • " 

No quadro geral das referincias dos poliqueixosos sobre 

as contradiç5es da doença e do estado doente, apontam eles, no 

para traços adoecidos avaliados como se estivessem dentro 

de uma certa normalidade ou at~ mesmo de certa regularidade, sen

do que outras vezes, alguns traços, respostas, comportamentos ou 

reaç5es orginicas ou psíquicas são apontadas pelos poliqueixosos 

como desviantes, 

citados, insanas. 

incoerentes, ilógicas e, como nds depoimentos 

O resultado simbdlico dessas consideraç6es advindas do 

auto-julgamento e da auto-imagem dos poliqueixosos sobre suas 

prdprias reaç5es, tem por objetivo resguardá-los do critério de 

ava11açao negativa por parte do grupo, que poderia, indesejavel

mente julgá-los 11 1oucos". 

Seria esse um cbnc~ito pejorativo, do qual Pl"OCLll"<:iiTI 

Dai o "medo de fical· louco11 
.. Entendemos o vel·bo 

c o mo sub s t i t u t i v o d a 1 o c u ç ã o " se,- c o n s i d E.T a d o p o r ou ·-
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7!) Interior e Exterior: 

'tremefrt por dentro·' e a intestino ·.iira 

, . . . ..... ama agua !C 

fora' porque 'por dentro'~ iá morr.i .... 

·'·'; 

c .I /ffulher$ 44 anas/: ·'·'Tenha l.lflTa ·' l .im-

peza par . dentro·· e .:{uanda choro$ 1 .irrtpa. 

O tema filosófico do contraste entre interioridade e 

exterioridade nasce contemporaneamente com a no~io de "consciin-

cia" e extHime o conb-aste entl·e o que é alheio à consciênci<.'-'. e o 

que 1 h e é p ,-óp ,-i o. Heg e 1 .fez um uso c op i os o desses te\- mos em sua 

ob1·a, na qual identificava. o inte\-iO\· com a "1·azão de se1·" .-.=: o 

exterior com a sua manifesta~~o. E dizia: "O homem, como é exter-

namente, isto é~ nas su~s a~5es (por certo nio na sua exteriori~ 

é interno~ e quando ele é só interno - isto é~ 

virtuoso~ moral, só em inten~5es, disposiç5es~ etc. -e o seu ex-

terior nio é idêntico a tudo isso~ entio um é tio vazio como o 

ou b·o". ( ABBAGNAMO ~ i 982, p. ·402) .. 

As condiç5es internas e externas que caracterizam o 

· mundo senso1·ial e 1·eal, est<.\belecem as \·elaç5es "dent1·o e f01·a" 

do indivíduo que, no caso do · poliqueixoso manifesta-se na visio 

do.corpo, consequentemente na visão do mundo. 
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Dentr6 do cotpo, intimidades; fora dele, manifesta~5es 

de vida demarcadas pelos traços adoecidos. 

Dentro e fora par~ uma
1 
realidade agressiva e desgastan

te, traduz-se logicamente num encadeamento de contrastes que, 

vistos no conjunto, sio a representac:;io do pr6prio cotidiano da 

poliqueixa. 

Por que simplesmente "queix<:w·-se", quando há a possibi-· 

lidade de metafori~ar os contrastes que bem representam a incoe

rincia do continuado adoecimento e padecimentos? 

Se "po1· dentl·oJ' as ca1·nes tl·emem, dada a inst~.bilidad•2 

emocional, "po\· fo1·a" a debilidade orgânica e o intestino cLunp\·em 

metaforicamente sua func:;io pelo avesso: ao inv~s de fezes sdli-

das, a negaçâo dessa solidez: sua liquefac:;io. 

Se pelo alter sou visto e naturalmente avaliado como um 

n n~'\o p O\" t<.'\d m· de doenças" e, c on sequ<=.'n tem e ri te exb· ove1·t ido, a 1 e-

9\"e:o é bom . que saibam que tal exte\·im·idade é incompatível com o 

ninte\·iol-" que já tio sofl"ido, desgastado, desespe\·anc:;ado, redu·-

Limpar internamente, negar, apagar, perder o brilho e o 

vic:;o justifica-se pela condic:;io externa do choro, pois chorar 

torna concreto e complementao estado melanccilico ••• L~grimas sio 

visíveis e sendo exten1al izad<1.s nas ·f<.-~.ces, ~-evelam·-se p\·oven ien·

t e s do i n t e,- i o,- do c o,. p o • • • Por t a n t o , p r a n t e a,- , " 1 a v a a a 1 ma , 

traduz as emoc:;5es e demarca as condic:;5es da falta de saJde. 
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82) Partes do Corpo: 

'a) )'ffu 1 her !f 44 anos/: -~·corpo 
1.1 I 

n.a.o .e 

das part1~S do meu corpo. EJ.-::~.s foram 

morrendo peda~o por ped.~~o por causa 

triste.'?.·a . é na 'b . t " . · oca do es om,':f!go ·• ffi-

nfla ·'batedeira' também é na boc:;;, do 

eJ · /Hulfter!f 4?' anos/: ·'·'ffel.i dtero fica 

A mais antiga e difusa concepçio de corpo & a que o 

considera o instrumento da alma. Ora, todo instrumento pode ser 

o~ positivamente apreciado pela funçio que cumpre e daí elogiado 

ou exaltado; ou criticado porque n~o responde bem ao seu objetivo 

ou porque implica limites e condiç5es. · 

A Hist6ria dos homens ofereca tanto a tondenaçi6 total 

do corpo como t~mulo ou prisio da alma, quanto a sua ~xaltaçio. 

O cm·po · tem sido visto ainda como instl·umento da <llma e 

da alma como forma ou razio de ser do corpo, gerando um dualismo 

corpo/al~a, . fora/dentro~ parte/todo. I 
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Para Sartre, corpo ~ o ao rnes~o tempo ponto de vista e 

ponto de partida que iu SOU é que ao mesmo tempo ULTRAPASSO na 

direç~o do que devo ser. Para Merleau-Pont~, o corpo nio ~um 6b

·jeto, uma coisa: 11 
••• nio tenho outro modo de conhecer o corpo hu-

mano senão o de vivê-1o ••• 11 

Se o corpo ~ popularmente considerado o templo, a casa, 

a fortaleza, sua preservação, sua manutenção e equilíbrio t&m 

igualmente sido o interesse maior dos homens. Separi-lo, subdivi~ 

dí-lo, esquematizi-lo se necessirio, para sua melhor compreensão, 

para sua refer&ncia, anilises ou sínte~es. 

O corpo tem sido referendado como depci~ito de emoç5es, 

de sentimentos, de dores, amores, cumprimento das trajetcirias de 

vida, depcisito de saúde e de doenças. 

No referencial dos ·polique1xosos, cons1aerar o corpo 

esquematicamente subdividido em partes, tem o objetivo de separar 

temporalidade e espacialidade, partes adoecidas e partes sadias. 

~eparar o corpo em partes, pode·assumir o cariter da negação e da 

~liminação. O que de melhor pode haver ~enio a oportunidade de 

sumprimir o indesejado? 

Para o poliqueixoso que testemunha conhecer um diagncis

tico m~dico que aponta determinados cirgãos como elementos adoeci-

dos e, consequentemente responsiveis pelo estado geral doente, o 

imediatismo induz ~ anulação da parte disfuncional, na esperança 

de que o todo seja preservado enquanto objeto satidivel, motivador 

de pn:~.zel-es. 

Assim, dependendo d~-consciência que o poliqueixoso tem 

do compl-omet imento das pal-tes doentes do seu corpo, a "mot-te sim·-

bcil ica" · dos Ól-gios adoecidos acaba significando Pl-eservação da 
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vida .... 

Em tais condiçõr:~s, , buscando o objetivo da pt·eset·vação 

do todo pela eliminação da P<-<.rtes, tendo o estado doente como re·

gra geral, o corpo do poliqueixoso ~descrito como fonte de so-

frimento, como encadeamento sucessivo de poder de um cirsão sobre 

outro (cabe~a doente adoecendo todo o corpo). 

A testemunhada 11 \"aiva pelas pa\·tes do co\·pon e sua con·-

sequent e morte 11 peda~o pot· pedaço'~, são justificadas pe 1 o locu-

t or ·-po 1 i queixoso na apontada n b· i st e~1:a da doent;G~.n.. Ta 1 t l" ist eza, 

por sua vez, aporita para o conhecimento de que o adoecimento foi 

invadindo. aquele organismo parte a parte, metamorfoseando sa~de 

em doença e, com isso~ os sentimentos positivos em negativos. São 

g~rados aí ~ desinteresse e o desprezo pela indesejada condição e 

sua _consequente morte necess~ria •.• 

Quando a narrativa poliqueixosa metafo~iia um drgio que 

~substituído por outro (coração substituído pelo-est6mago), pre-

tende-se, des~a forma~ .estar buscando a comrens~ç:io necess,ria 

·para acr~ditar-ie vivo.· 

A elimi~ação do cora~ão ~ tamb~m a eliminação dos valo-. . . 

· \·es humanos e o destino d·o· 1:n·cip\· i o homem. Segundo o que se crê, 

desde Aristciteles o coração ~-considerado a sede das emoções e 

das sensaç5es .. Elimini-lo, assume simbolicamente a negação do es-

tal· consciente do esta do indesejado de +'a 1t a de saLÍde. Presel·vá-

lo, implica em manter a harmonia disfuncional do corpo doente. 

Aceitá-lo, acarreta a continuidade da rejeição emocional pelo 

julgado injusto e/ou ildgico .. ·· 

Negar o coração enquanto um drgão vital, sifuboliza anu-

lar o centro das emoç:5es e~ com isso, evitar estar conscientizado 
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do co1·po doente e do iminente p1·ovàvel fim ... ~ 

Nio ter coraçio~ ~ nio sentir! Nio sentir, ~ nio pen

sa\·. Não pensa1·, ~ desconhece\· os tão conhecidos pe1· igos e ,. i se os 

da vida e da morte. 

Coraçio, consciincia, ~tero ••• VIDA! 

Frente ~s condiç5es de existincia da doença~ a ~epres

sio se instala sob a forma de julgamento e age simbolicamente co~ 

mo um ·''bistu\·i" atuando cin.ll"gicamente, eliminando o indesejado. 

O ~tero, símbolo da fertilidade, da procria~io, da ges

tação, da continuidade histórica dos homens, do amanhã, do futu

,-o, uma vez adoecido, já n~{o cump1·e mais seu sentido utilibh-io. 

Se nas condiç5es de sa~de ~ atrav~s do dtero e de sua 

natural utilidade que o poliqueixoso se sente_tamb~m ~til, frente 

~ doença, vi-se impelido a minimizi-lo tanto quanto se sente mi

nimizado enquanto portador de sintomas e sinais indesejados, mes

mo que o principal Órgão adoecido seja um outro que não o prÓprio 

üt e\· o? 

Como entio conside~á-lo, se se encontra num plano se

cundirio na ordem de riscos e perigos? Minimizando-o mais ·uma 

vez, pois enquanto objeto simbólico ele se manifesta visivelmente 

vivo a cada ciclo menstrual ••• como se dessa forma o corpo se ma

nifestasse frente à vida, demarcando sua presen~a. 

líanifestações cíclicas do útero que "mesmo sem fG.'l"il" 

sangra'', suas marcas e rótulos ficaram culturalmente relegadas ao 

plano do nio visível, da incógnita, do dissimulado, do ocult~do. 

"Espremido qua 1 bag<:"\ç o de 1 a\· an j a". • • nada mais si mbo

licamente metaforizado que o fruto que nio mais interessa à sa

tisfaçio dos desejos, necessidadas e prazeres ••• 
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a) ./Honu:•nr~ 6é.' anos/: ·~'Eu queria que o 

médico .'irraniassf~ tudo o q(.(e s.into .. Eu 

quer ia um médico para isso·'·'; 

mais trú:de par.~ casa·'·'; 

c,! · /11i.t! her ~ .cs;;,• anos/: ····o médico ;7-cll.~ 

é •if(.te .~ c.~bet;a tem ,;t ver conr .isso?·'·' 

rf,! /1-lr:nrrenr~r 57 anos/: ·'·'S'.inl·o l.Wra dor e 

t:'S. nréd.ico d.i:=.·t':::trr: ··,~l n.~'o tem dor·'! ,r;.{ 

·l'ica l-riste de· idféiã ~r de corpo e de 

ta do·''. 

Analisando · os fato~e~ que determinam a busca de ajuda 

m~~ica -por paite do individuo doente, NUNES <Org./1981, p.44 e 

segs.) aponta essa busca como sendo p~rte de um processo, a fi r-

mando: ncom a definição da doenç:a pelo P\"Óp\·io individuo e<:\ de·-

cisio de buscar ajuda, a escolha do médico ou de um curador nio 

sio caracterizadas as bases sociológicas das relaç:5es 

entre m~dico e paciente. 

Compreende-se, a partir da situao;io acima descrita, que 

cabe <.'\O médico opina\· se é doente ou não pela obsel·vao;~'\o do cami·

nho percorrido pelo homem sadio para o homem-paciente. Esse ~lti

mo, definir~ seu estado de doença; o primeiro, estará autorizado 
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pela , sociedade e pela cultura para determinar e opinar seu esta-

do, de maneira definitiva! 

Est~belecidas as ' ·rel~~5es, o m~dido passar~ a desempe-

significativo no mundo da doença, anexando-s•? a ela 

enquanto intermedi~rio, decifrador, elemento explicativo e com 

poder de decisio sobre as possíveis próximas aç5es e reaç:5es do 

paciente. 

De certa forma, a partir da relaç~o com o m~dico, o 

doente não esti mais solitariamente entregue ~ sorte da doença. O 

médico passou a fazer parte des~e mundd, por estar socialmente 

autorizado e culturalmente aceito para tanto. Fica entio formado 

um trio: o doente, o m~dico e a doença. 

Ao m~dico, no geral, sio atribuidos valores e esperan-

ças que vio dos acertos científicos ~s atitudes m~gicas, ambos 

detenninantes das moi:: ivaç:~-Jes que esl:: imu.l<:~.m os r:n-ocessos inter<:"\1:: i·-

vos e, consequentemente, assimi1aç5es, cooperaç5es e competiç5es. 

líédico "o s~bio" ou "o m;J.go", são im<J.gens ab·ibuidas <3. 

uma mesma personagem que, se~undo as regras da relação estabele-

cida a partir das convenç5es do tratamento, determinar~ a conduta 

b~sica do doente, fazendo parte, assim; do seu cotid{ano. 

o médico~ considerado um ator sempre 

presente nas aç5es e reaç5es sociais do outro. 

Admitir a figura do médico enquanto tecnicamente conhe-

ceder das causas b~sicas da doença, implica ainda, para o poli-

queixoso, pennissão p:axticipativB. e podel· controlad01· • 
. . 

O que -entio esperar do médico, se o quadro nosolcigico ~ 

complexo e as condiç5es adoecidas são contradit6rias? Tudo! dado 

que diante da controvertida realidade, nada é previsível senio a 
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esj:>en.'l.rio;a: do diagnóstico ofi?rec.ido, o qüe estimula o nível de 

e~igincia do poliquei~o~6 para ~om o pr~prio midico, j~ que se vi 

~mpossibilitado de atuar cont~a a~ doenças. 

Assim concebendo o p~Óprio estado adciecido e as atitu-

de~ t~cnic~s compatíveis com tal . estado, o poliqueixoso se mani-

festa 

sobre 

pela expectativa de que "receitas _eficazes" possam 

seu · o1·ganismo:o l·egast:a.ndo-lhe a saúde, 11 an·ai1.Jando" 

condiç5es de de~conforto. 

at ua1· 

suas· 

Discute, discorda, contr~-argumenta e duvida da opini~o 

m&dica quando ~ssa aponta o prÓprio poliqueixoso enquanto respon-

s~vel pelas suas condiç5es de falta de saúde e aquisiç~o de novo~ 

tra~os doentes ••• 

Parece ser esse mais um mecanismo de defesa adotado pe-
. . . 

lo poliqueixoso:o além de um 'reCUl"SO bÚsc<.1.do para l;tantel·-·;;e vivo·~ 

s6cialmente ativo. 
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102) Medicamento: 

a) /Horuem:< 5i anos/: ·'·'ramo remédio com 

b,l /lfulner:< 58 anos/: ·'·'Remédio de ·' re-

c) /fiu 1 her :< 53 anos/: ·'·'f1idico 
, 

~=- (.( fT1 

alivio e quando ele ·'acerta na primei:-

r a.}:< o medicamento li ~ COl"S'l:t hi~l"S' S'~-

quando o 

que está sendo fMIS' ~fMDll:< h"Rl"S' 1!l TEN-

(-••• ·' Elt=: p.~ssa 

ftfl.tS FELlZ do que se i:l' médico -f,<J.Jasse 

que você precisa de um out I" O tipo de 

tr ... 'ltamento •:(W? nâ'o exige n:urtéd.ios ••• ·". 

Temos relatado aqui distintas opini5es sobre medicamen-

to e seus efeitos orginicos e emocionais, reveladores de que hi 

uma diversidade de reaç5es, para ~iferentes poliqueixosos, que 

t&m a medicaçio como ponto de refer&ncia. 

Para o doente poliqueixoso d·eprimido, que se sente inLÍ-

e considera sua vida desprovida de significado~ fatalmente 

levado a procurar, dentre os recursos disponíveis, soluç5es ade-

quadas ~ tentativa de alcançar a normalidade funcional de seu or-

gan ismo_, mesmo recorrendo ao medicamento como possível 



178 

do ' es~ado sa~d~vel . ~ nio vi nele pos~ibilidade de total eficiin~ 
. . . . 

ci~~ ~pon~ado~oi e nio a~ doenças, como responi~vel pelo ~onsta-

t ad o · ma 1-es ta\" • 

U~a .outra reaç~o por . pa~te do doente poliqueixoso, 

aquele que se sente ~til enquanto u~ doente consumidor de medica-

~e~to~ aoi quais faz _apologia enquanto um aspecto materializado 

~ó simb61ico c~minho da cura. Amparado pela exageraçio no · valot 
I . . . . . 

ao~ rem~dios, ha a consequente ansiedade para que lhe 

seja administl-ado um elevado númet·o deles (d~is, três, 

tro, ••• ), como se pudesse garantir, assim, a manutençio do estado 

d~ saúde, atr~v~s da ingestio de rem~dios e, com isso, sua sacra-

li~~çio e gárantia do estado de felicidade~ •• 

Ilenb·e os meios. disponíveis à populaça,o, est~-io as medi-

cinas p~blicas e ptivadas~ seus recursos clínicos, cir~rgicos, 

.al&m de uma infinidade de ter~pias, que vio das mais tradicionais 

às denominadas altern~tivas. Conseguinte à consulta m~dica, me-

diante diagnóstico e planejamento pa.l-<1 o tt·atamento de s<:1.Ú.de:o os 

medicamentos entram nessa relaçio como objetos concretos, inter-

mediando a conduta m~dica e o estado de adoecimento do paciente. 

Histeri6sa relaç~o entre doença e remédio! ~ essa, mui-

tas vezes~ a conclusio a que chega o poliqueixoso que busca ex-

p1icaç5es para o exa~erado n~mero de doenças que ronda a vida do 

homem e pan1 o tamh~m gt·ande n~me1·o de medicamentos destinados <l 

combati-las, sem conseguir provocar não muito mais que mera per-

plexidade. 

Na tondiçio de paciente, o poliqueixoso sofre a açio . da 

comunicação de. mas<E.<.\ e, fascinado pela conquist<:\ d<3. s<:~.Üde, sente·-

se se d uz i do p e 1 o " as p e c t o m ~ g i c o 11 e p e 1 os. s L\ p e\~ - p o d e\" e s <:Ü \" i b u i··· 
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dos aos . medicamentos. Tende, assim, o poliqueixoso~ a forte can-

didat6 a ''ser mais esc~avizado aos rem&dios do que ~s enfermida-

<DRUMMOND DE ANDRADE, C.~ "O homem e o rem~dio: Qual o pro-

blema?"· JOl-nal do Brasi 1, 26/07/80). 

Diante do sentido simbdlico que assume o medic~mento 

para o poliqueixoso, este passa a estar cada vez mais fortemente 

relacionado ~s condiç5es emocionais do ator social doente~ j~ que 

o fascínio se encarrega de estabelecer discuss~o entre o bem e o 

mal, a açio recÍproca das coisas entre si e sua capacidad~ de in

fluenciar umas ~s outras. 

Conhecimento, suspeita, esperança, temores, se confun-

dem frente à polêmica entn= medicamento e saúde. 

O conhecimento do poliqueixoso do ponto de vista orgi

nico e emocional e~ relaçio às condutas de sa~de, em especial ab 

uso dos medicamentos, o n~mero de tomadas, os preceitos, os cui

dados e os abusos, sio aspectos intervenienfes no desenrolar do 

tratamento, considerando o maior ou menor grau de crença no poder 

Jo medicamento sobre a cura das enfermidades. 

Se ~ atribuído ao poliqueixoso e ~ sua conduta, frente 

aos rem~idos que lhe sio administrados, uma parcela de respon~a

.bilidade referente ao correto cumprimento das ordens m~dicas re

cebidas, compete tamb~m a ele opinar tanto sobre os benefícios ou 

malefícios obtidos, quanto sobre os efeitos positivos ou negati

vos que puderem advir. 

No mesmo sentido, compete ao poliqueixoso opina\-, den

tre virias medicamentos, quais deles representam maior ou menor 

risco quanto ~estabilidade geral orginica, muitas vezes traduzi

da como"bem ou mal estar. Alguns medicamentos, portanto~ mediante 
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avalia~io dos efeitos e dependincias de nível biológico ou psico-

lógico que possam acarretar ao doente, tornam-se verdadeiros al-

vos de desejo ou de rejeiç~o. 

Como aceitar ou reje~tar um medicamento? Pelo seu nome, 

pelo seu r6tulo, pela tradição, pelo conhecimento profano ou pela 

forma como ele passa a ser indicado e prescrito. Instala-se, en-

t~o~ no jogo imaginado do poliqueixoso verdadeiras avers5es por 

determinados medicamentos, em especial aos que s5o prescritos de 

modo tamb~m especial pelo m~dico: os de receituirio azul ••• 

Por tais raz5es, num dos depoimentos aqui considerado, 

atribui-se aos medicamentos provenientes de liberaçio especial~ 

· a b- a v és d o "n:: c e i t Lu- iu- i o a z u1 " , i n t e ir· a n e g a ç ã o e - 1- e cus a ! 

o significado da rejeiç~o de um medicamento por 

parte do poliqueixoso? Rebelar-se simplesmente ou ant~gonizar a 

polêmic<:~. instalaç~to da doenç:8. e sua cal-<3.cb~l-istic~.l de "gl-avidade" 

atribuída ~ venda proibitiva do remédio e su~ capacidade em gerar 

dependência física ou psicológica? 

É a 1- e j e i' ç ã o , p o~- c e r t o , ma i s um a f o nn a de 111 a n i f e s t a ç ã o 

d~') int.:"·rcsse em não ton1a1--se ain.da m<'.l.is <:q:n-isionado ao mundo d ~J. 

doença. 
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11~> Identifiça~ões: 

b) /f1u Jhl?r~ '5.-. ,.;> 

mu.ita bom. f'.;.rece que ele f'ú::cJi.t no lu-

gar do ml?a mar ido·'·'; 

t:'le Já teria outra mulher. Ouer di.:!.:t?r.~ 

l?U perdi ··a~1uiJa·' e nii'a acho mais! 5'e 

·'·' <C.,. a.... . 

S~o fundamentalmente duas as manifesta~ões metafóricas 

contidas nesse grupo de depoimentos: a de identifica~io e a de 

No processo de identificaçio, o poliqu~ixoso faz al~sio 

a fatos que interessam particularmente ~ sua própria poliqueixa~ 

sendo este um estado habitual nas condi~5es da doen~a e do canse-

quente desconhecimento das futuras manifestaç5es e, porisso~ cho-

,-a. 
: Nota~elmente, uma irmi desse ator poliqueixoso, tio sua 

assemelhada~ dada uma . série de traços coincidentes tanto do ponto 

de vista orginico quanto do.emocional, morrera chorando! Tendo 

amb<:~.s tantas simil<:~xid:,:~.des, fica <:~.ssim est:-1belecida a pt·ov<ivel 

continuidade dos fatos que apontam para um desfecho comum, dado 



182 

vidas · tio ~arecidas:.morrer chorando! Se assim for~ ficará ~st~-

belecida a identidade do poliqueixoso com a propria morte! 

O processo de identifica~~o aponta ainda exagera~~o dos 

fen8menos mcirbidos, de vínculos emocionais que fortalecem os me

canismos de defesa do poliqueixoso. 

Na falta ou na perda do elemento bisico de identifica

çio por aus&ncia ou por morte, as substitui~5es sio imediatament~ 

.elaboradas como forma de nio se perder a continuidade dos víncu

los com o cotidiano. ~ essa, mais uma vez, uma maneira de sentir-

se vivo. 

Uma vez perdida a personagem da identificaçio, como e a 

quem transferir as emo~5es, principalmente agora que o tema nar

rado ~ fundamentado na perda por luto? A quem transferir os tra

ços de identidade que permitiam e at~ garantiam ·uma certa previ-

sio dos processos sociais e das relaç5es interativas? 

Para que os processos sociais possam ocorrer, dever~ 

haver, necessariamente, um par de atores cult~ralmente organiza

dos e posicionados de modo favorável ~ comunicaçio e ao contato 

social. Na falta do par complementar (o alter),.·a sua substitui

çio se faz urgente, para que as relaç5es sociais nio se. findem 

mediante dissoluçio do grupo atuante. 

Nada fácil uma substituiçio real de personagens dispos

tos ~ intera~io, dadas as exigências-de uma ligaçio culturalmente 

estabelecida entre eles, de um processo de m~tuo aprendizado e 

fatores esses que desestimulam a procura e a conquis-

ta, incitando, por mera facilidade, a adoçio e a substituiçio do 

alter (mesmo qu~ ele disso nio o saiba), por personagens ji ante

riormente inseridos num ponto qualquer das re1aç5es sociais ••• 
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O m~dico, no caso apontado, estando intermediado_pelas 

·condiç5es da doença, a~ha-se jã instalado no mundo dos valores, 

dos crit&rios, na História social do poliqueixoso, bem servindo 

assim aos propósitos da nio perda relaciona] deste ~ltimo. 

Qual a saída para aqueles poliqueixosos que nio identi

ficam um novo personagem imediatamente disponível ~ continuidade 

substitutiva das re1aç5es interativas? A condiçio hipotética da 

substituiçio descart~vel do objeto perdido esti em: compr~-la~ 

como se fosse apenas uma mercadoria disponível para a venda, no 

"mercado das coisas sociais'' ••• 
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122) O Be~ .. e o Mal: 

cois;'l br:Ja & coisa . ru.im .. Nâ'o é ilin!:ruérn 

' ., ... 
pegar .... ~< 

frente·' até para Beus~< porqc.u~ ·'tapa·' 

Duas são as qua 1 i +'icaç:Ões fundamentais que não só os 

filósofos <ltribuem a Deus, n<:~. da Causa e a do Bem •. Pela Pl"imeira, 

Deus & o princípio que torna possível o mundo o~ o ser em geral. 

Pela s~gunda, ~ a fonte ou a garantia de tudo o que de excelente 

h~ no mundo . e sobretudo no mundo humano". 1982, 

p.23i-248) 

O car~ter genjrico da cultura ocidental costuma consi-

derar Deus pelos atributos do Bem, mesmo nas situações em que o 

, lia 1 impera. Em tais situações, o Bem, representando Deus, fica 

encarregado em impedir ou dificultar circunstincias em que as 

condições harmoniosas pudessem se instalar. Na maioria das vezes, 

quando as imposiç5es do Mal suplantam o Bem, hi a esperança e a 

crenç:a que aos homens e ~ sua natureza & atribuída a culpa ·pelo 

na" v e n h a a in t e,- v i,- , in v e r t e n do a s i t u ação , sub s t it ui n do o Bem 
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pelo líc.l. 

~' no geral, esse o esperado final feliz! 

No entanto, os . d2poimentos coletados permitem aval-iar 
I 

até que ponto, frente a uma continuada e desgastante convivincia 

do poliqueixoso com as condiçSes de doença, permitem a manutençio 

d~ confiabilidade e o jogo da esperança •• ~ 

D~vida é substituída por certeza e, consequentemente, 

desconfiança por confiabilidade. As doenças estio aí e se mate~ 

rializam no organismo do poliqueixoso e se instalam tio provoca-

tivamente, que · nio resta senio b~scar exp1icaç5es · mais amplas pa-

t·a a ot·igem das enfermidades e o cat·áter Pltnitivo que elC~.s can·e·-

gam. 

Considerando ~ onipotincia do Deus criador, do Deus na-

tureza do mundo, nada mais lógico do que atribuir-lhe a responsa-

bilidade pelo Bem e pelo Mal, pela "coisa boa" e pela " . COlSC\ 

ruim"~ pois~ ~ medida em que os homens atribuem a si próprios a 

natureza do Hal, caber~, consequentemente, ao poliqueixoso uma 

parcela de culpa pelos seus prdprios padecimento~, envolvimentos 

e derrota frente ~s situai5es das doenças. 

Conforme determinaç5es culturais, ainda, . o pensar cole-

tivo tem atribuído ao prÓprio doente a grande cul·pa por ter "per-

mitido'' que as doenças fossem contraídas. Para nio sentir-se cul-

pado, o poliqueixoso refaz a trajetória lógica da ginese de todas 

as coisas e encontra, na p6tencialidade divina, a fonte dos males 

a que os homens estio sujeitos e ~ ordem dos fatos a que estio ~ 

E n tJ· e o Bem e o H a 1 , o 1 LÍ c i d o e . o o c u 1t o ex p 1 i c a m t a m ·-

bém a fa.lt<:~. de t1-;:;~.nsp ::wência de qu.e ta.nto necessita o poliqueixo·-
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so para que seus males sejatn compreendidos. E, buscando ser com-

p1·eendido, metaforiza mais e mais seus sintomas narrados, am-

pliando signficantes, camuflando significados, na espreita incir-

ta, na indecisão se haverá pa1·a ele, um possível "justo ama·-
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13~) Dormir . ou vigiar? 

a) /flomem~ 56' anos·/: ·''r~.~:nho unr m.:do 

t.~'o grande dt:? deit.'J.r e dorm.ir~ ~~ue 

quando dt~i to tenho ·'um choqu~.~ ·' ~~ fico 

afJitt-:J ••• ·'·'; 

s~.:os St:>m dortrt.ir. ,~i~ p.~sse.i a tomar o 

·' renrédio x··. Com e Je~< dá para ·'i r to-

Deitar e dormir, uma atividade presente durante todo o 

ciclo de manutençio da vida, torna-se uma situaçio ameaçadora e 

terrível dependendo das condiç5es existenciais ~ das agress5es 

advindas do 11 desconhecido 11
• 

Huma sitúação de considerc'\da nonnalidade, o sono~ en

quanto um estado específico do organismo~ sua natural carincia de 

rea~ão eficiente abs estímulos externos e ausência de sinais ob- . 

serváveis de consciincia, apresenta-se adequado ~ simbologia da . 

ausincia natural e, assim sendo, passa a ser avaliado sem espe

cial importincia, dado o cariter corriqueiro que assume. 

Quando, no entanto, as condi~5es de vida sofrem altera

ç5es ou implicam numa redobrada vigilincia, frente o processo de 

adoecimento, o poliqueixoso, via de regra, reformula seu estilo 

· de vida, conduta e co~ceito sobre sono, sobre o ato de dormir, 

sobre a consequente in~rcia ~·perda do estado de vigília que pe

culiannente o 1·ep1·es,~nta 11 Vivo 11
, trans·fe1·indo antigo's c1·itérios 

sobre o sono, pa1·a o conceito de morte. 
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do~rnir, entregar-se, · n~o estar consciente e 

morrer, comp5em um mosaico de situaç5es interligadas e emocional

mente bastante · assemelhadas. 

Manter-se vigilante como se vigiasse a prÓpria morte, 

torna-se uma atitude habitual entre os poliqueixosos que viven

ciam um período de crise por agravamento orginico ou emocional. 

Estar ·atento enquanto todas as outras pessoas dormem, poderã tra

zer a conotaçio de manter-se neces~ariamente contr~rio ao usual, 

a fim de distinguir-se do resto do grupo, considerando-se que a 

preocupaçio ~ com uma "outra face", com o reverso das coisas. 

Estar atento ~ estar continuadamente indagando e, o ato 

de indagar sobre o monotema da lógica da doença~ conduz à monoto

nia e ~ melancolia, agudizando o quadro de padecimentos a que o 

poliqueixoso €St~ submetido. 
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14~ > · - ~ Morte.: 

a) · ; /h'ulfler~ Si arios/: · ·'·'1~:::nna · · vantadé 

. . . 

deba.i:·fQ da Ch.~·~; e ir se ar::ab.'~n'ffa ••• E/ 

a .. pi1'r cais a do mundo ••• .v 

c~ 1r1 o,- t e r o d e se r c o n si d e r a da t a n t o um f a t o na t u n:\ 1., 

qual todos os ' outros~ nio assumindo para o homem um significado 

específico, quanto em sua rela~~o específica com a exi~tincia_hu~ 

mana. 

A mórte poderã ser entendida ainda como inicio de um 

c1clo de ~ida~ ~orno fim de um ciclo de vida.e como possibilidade 

existencial. 

O mais frequentemente apontado pela cultura ocidental 

implica que a mo\-te ntú) seja um acontecimento pal-ticular, situado 

no início ou ~o t&rmino de um cic16 de vida própria do homem, mas 

uma possibilidade sempre presente na vida humana e tal que deter-· 

mina as características fundamentais desta. 

morte & contingin~ia do vivido, . a amea~a perp~tua para os signi-

N~o temer a prÓpria morte, mas sim a do outro, bem como 

a conot(le;:~\o d.e desb-uie;:ão e de rejeie;:ão pelo fato, fa~!em p<:~.rte do 

esquema de razão, para alguns poliqueixosos, o que reforça a an-

siedade e configura o medo da passagem, do moirer e do desenca-
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dear d~ .acontecimentos ~ue sucede, posteriormente, ao organismo. 

Através dos depoimentos aqui apontados, a morte nio é 

expl·essada apenas como um ·. limite, como o fim do existir:c pois a 

fantasia do poliqueixoso esti~ula a reaçio depressiva do estar 

enclausurado sob o · ch~o, claustrdfobo, sem ar, sem movimentos, ou 

sej c\, ~ uma avaliaçio lateralizada das incongruincias da morte, 

segundo exig&ncias das condiç5es de vida. 

Tudo o que aí é apontado como possível falta, por oca-

siio da morte, revela-se como instrumental necessirio para que o 

poliqueixoso se mantenha vivo! 

Por que o medo é transferido ~ nmorte do outron e nio ~ 

sua p\·dpt·ia? Altt-u.ismo ou egoísmo:c se a uvontade de vivet"11 é 

ipontad~ como um desvalor1 O outro, &"diferente, é o outro lado 

do eu Cconcepçio do alter enquanto espelho do egb). Assim, o ou-

tro mant~m-se estreitamente ligado ao eu, para que se possam es-

tabelecer diferenças e semelhanças entre o que i meu e o que 

alheio. 

Te~er pela morte do outro, implica em desejar manti-lo 

vivo, atuante, capaz de observar e de fazer apo~tamentos sobre a 

minha pessoa, de. interagit· com o neu poliqueixoso". 

mantendo vivo o outro, estari sendo garantida a 

prcipria vida daquele que atribui importincia menor · ~ prcipria mor-

te ••• 
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~.3.3. ~ ·Poliqu~ixos~ por ele mesmo: 

·Algumas .constl·u.;ões met<:~.f'Ól·icas exibidas nos .· .. disctu·sos 

dos . pol iqueixosos, bem pennitem comp\·eendel· a "leitura de mundo" 

que esses atores fazem de si mesmos e dos outros~ num cotidi~no 

onde . a doen~a ~tida como uma ~onstante, como ~nico fator de cer

teza dentre as incertezas do seu horizonte imaginado <sa~d~) e 

~aterializado (doen~a). 

A fala metafórica individualizada facilita a compreensio 

de det~lhes particularizado~ do poliqueixoso enquanto um ator so

cial .· doente, pe1·mitindo seja possível com1:n-eendel· o fenômeno da 

poliqueixa . como um todo. F'a1·a tanto, foram selecionadas algumas 

falas ~etafdricas particularizadas, ~rocedentes de diferentes 

p \·on un c iamen tos: 

·'·'Há vinte anos LUro [,'Off BDt"Nt;'l~. em mi-

"Luta1· com d~en~a, ~' no caso desc1·ito, ·mais do que sim

plesmente conviver com ela, pois leva a crer que a partir de um 

momehto determinado na trajetória de vida do doente, a doen~a as

sumiu um "canHe1· invasm·" ~ penetl·ando o ten·itch·io do co1·po, mi·

nando a integridade organica e insta·lando-se, desenfreadamente, 

contra o·poder de controle do poliqueixoso sobre a propriedade do 

.CO\"PO • 

Tal expropriaç~o faz simbolicamente revelar, para o p61i

queixoso, a doença como •J.m "inimigo invas.::>\" 11 q•.ie se intalou e de·

terminou seu sentido de vida, vontade e poder, suplantando suas 



i92 

forças e capacidade de decisio. 

T\·aduz a "1ut~ com a doenc;:a" ainda, o grande mecanismo 

\"ep\·essor em que tal luta .. fo\·a b·c.nsfonnada, ton1atH.lo-se in·eme·

diavelmente presente e tio mais forte que os desejos, a super-va

lorizaçio ou a banalizaç~o da doença por parte do ator doente. 

A doenc;:a ~ considerada, nesse caso, um mecanismo externo 

ao indivíduo por ela invadido, anulando-o ·e lentamente destruin

do. F'an\ reagir ao indesejado fato, o poliqueixoso Tevida~ meta

forizando, buscando compreender-se a partir da compreensio db 

inimigo invasor que o ataca. 
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t~ico daent1:: DE c,1fft1... Fir:a 

Fica\· doente~ "fica\· de carnan, adqub-iu um significado 

simbdlico para todos os atores sociais adoecidos, em especial pa

r<:~. os poliqueixosos. F'a\·a esses últimos, po\· te\· sido a doenr;a um 

f a t o,- · d e p e,- si s t ê n c i a e p ,. i n c i p a 1 me n t e por t e,- c o mo ,- e f e,- ê n c i a 

uma multiplicidade delas presentes no seu cotidiano, adoecer e 

estar acamado assume elevado grau de importincia. 

Co~for~e constatar;5es~ atrav~s dos depoimentos pronuncia

dos, os poliqueixosos, mesmo sendo portadores de uma gama variada 

de sintomas e de sinais adoecidos~ nio ~io eles, via de regra, 

apontados como pacientes terminais. 

Os poliqueixosos apresentam um quadro adoecido agravado e 

desconfortâvel, levando-os a um processo de procura pela cura que 

culimina na prdpria poliqu~ixa. Em assim sendo~ eles se revelam 

necessariamente impedidos, total ou parcialmente, das funr;5es so

ciais rotineiras, o que impede tarnb~m ~ desempenho de seus pap&is 

sociais habituais~ O referido impedimento se deve i inserr;io des

ses pap&is nas regras de um cotidiano organizado segundo condi-

r;5es estabelecidas p~la prdpria estrutura das doenças. 

O leito~ de acordo. com CHEVALIER, J. & GHEERBRANT, A. 

<199~) é considerado 6 símbolo da regenerescincia pelo sono e pe

lo amor; tamb&m & o lugar da morte ••• O leito participa da dupla 

signfic.:u:;:ão da ten·a: dá e absorve vida. Insc\·eve-se nc> conjunto 

dos ~ímbolos da horizontalidide. Na tradir;io cristi~ o leito ni6 

significa somente u~ lugar de repouso sobre o qUal o homem se 

deita pa\·a cump\-il- os atos fundamentais da vid<3. , segundo os anti ·-
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gos costumes. Simboliza o corpo. 

Sendo assim, nio sio frequentes as situaç5es em que o po

liqueixoso se veja obr{gado 1aó agravamento que o p~enda ao lei-

to~~-

Por isso, "ficar doente mas DE P~'', acaba simbolizando um 

nid deixar-se ficar ~ merc& total da doença, nio entregar-se~ nio 

nio se dar por vencido, nio estar derrot~do. "Manter-se de p~'' 

significa ser/estar mais forte do que a prdpria doença que o 

com energia suficiente para continuar desempenhando suas 

funç5es sociais de ator doente. 
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·''Fico dot:nte e triste!·'' 

Doen~a e tristeza t~m sido logicamente encadeadas e, . nio · 

raro~ sio o testemunho dos poliqueixosos que~ no geral~ concei-

tuam ou fazem alusio ~ sa~de como condiçio positiva, denotando 

extroversio, ~legria e inimo. 

Conforme o ji anteriormente descrito, via de regra, o po-

liqueixoso vivencia tal profusio de adoecimentos e de padecimen~ 

tos, constantes no seu cotidiano, que, na tentativa de abo\·da\- o 

t emc. 11 saúde11
, o fazem discutindo o tema "doenç:a". Ess<:~. discussão 

pelo avesso, bem reflete as condiç:5es e o plano emocional do po-
. 

1 i queixoso qu€· encontra n:;. 11 b-isteza" uma saída adequada e em 

confo\·midade com a simb"ologia do seu co1·po adoecido. 

Fica\- doente e triste. é, pois, uma das l"•egras indiscuti·-

velmente aceitas e adequadas pelo rigor poliqueixoso. 

Por qual razio o poliqueixoso é rigorosó ao expressar-se 

doente e triste? Porque em noticiando sua condiç:io de sa~de atra-

vés de paralelismos e dualidades que adjetivam o agravamento de 

sua cond iç:ão biopsicossóc ia 1, estará sendo gat·ant ido seu pe\- fi.l 

social, sua participa~ão na cultura e seu d~sempenho de papéis~ 
. 

Independentemente da situaç:io negat.iva.determinada pelo 

estado doente, é muito mais positivo estar 11 doente e b·iste", do 

que se estivesse "doente e indiferente". Acompanhado pe"la triste·-

za, suas caracteiísticas são mais intensas e seu status mais mar-

cante ••• 
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····a rru:l.( m.~ .ior l1E DO é df: f i c: a r dof:on te ! -~· 

Embora a frase nib pareça comprometida com situaç6es com~ . 

deve-se considerar o sujeito que fala, isto ~:o o poli-

queixoso. Esse ator-falante-adoecido é, na presente an~liser le

vado em especial considera~io, principalmente por ser portador de 

uma multiplicidade de queixas negativamente diagnosticadas, fato 

que o distingue dentre um grupo maior de indivíduos adoecidos. 

O poliqueixoso é, pois, um ator social inserido num coti

diano em que "est:ax doente" ~ considen3.do uma situaç:ão ,-otineinl 

e, assim sendo, causa estranheza ouvir desse personagem que seu 

maiot· medo~ o de 1.'ficat· doente" ••• 

Hedo,· de acordo com CALDERELLI (1972> ~o "comportamento . 

emocional e traumáti~o:o caracterizado por uma t~1alidade afetiva 

de de~agrado . e que ~eralmente se manifesta em associaç:io com ati

vidades .. do sistema nel·vos~ simpá.t i co ( ••• ) Agl~up"ado . com o amot· e 

o ódio:o forrrtain · as tt·ês .. e!T!oç:Õ_es Pl"imitiva.s ou .. fundarnentais 11
• 

(p. 453) . 

Ali~rido ~ - medo ao contexto.ger~l de vida do poliqueixoso, . 

tr•nsparece um não · rompim~nto de laç:os que~ enquanto ator so~ial~ 

estabelece com as regras deter~inadas pela cultura, aquelas refe

rente~ ~ dinimica da sociabilidade. "Dar-se por doente", implica

ria em afastar-se do convívio social ••• 

Enquanto um sujeito doente, mesmo vivenciando um aspec

to marginal das relaç:Ões sociais, o poliqueixoso ainda se sente 

ligado ~ sociedade concreta ·e~ principalmente atrav~s da sua ca~ 

pacidade de narrar e de metafori2ar, sempre que necess~rio, reve-

la a inten~io de permanecer como peç:~ ativa da História do seu 
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~empo~ .. embora cumprindo; com limites, seus pap&is sociais. 
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·'·'Guanda estou betT'!~ veJo trf!'~t.t c:orpo como 

ama tMG-UlNt:l. Nenflittrf para fazinflo baten- . 

do d.ifen~nte ••• Tudo C:1:-rt.inflo dentro 

de m i tr1. -~· 

Corpo, miquina, funcionalidade, tecnologia, instrumen

tos e ferramentas organizadas de fo~ma a bem repioduzir objetos 

que permitiria satisfaçid, compensaçio, prazer! 

Se "os parafusos est;o funcionando ~orretamente", deno

ta equilíbrio e harmonia~ capazes de saciar as necessidades do 

poliqueixoso que bem diferencia a miquina ~til, da miquina ~til, 

iricapaz de realizaf qualquer t~po de trabalho e, por con~eguinte, 

de gerar produtos ~ecess~rios. 

Similarmente, uma miquina funcional simboliza sa~de e 

máquina disfuncional, ddença ••• dois parimetros essenciais do 

dia-a-dia do poliqueixoso. 

Homem-m~quina, homem-ferramenta. Tem sido esse o ideal 

cultural das sociedad~~ contdmporineas. A Revoluçio Industrial e 

a ·cons~quente mudança nos valore•, modos e crenças juntados ao . 

funcional atribuído ~ produçio dos objetos e ~ produçio 

.dos objetos e ~ reproduçio dos desejos, tem sido acompanhado pelo 

imagi~ário do homem e ansiado como valor concreto nas representa

ç5es do corpo, segundo a moda e os costumes, esteticamente vi'-

veis. 

O corpo humano, no s&culo XX, tem sido visto como depo~ 

sit~rio das virtudes e com~ veículo de consumo, de beleza e de 

prazer. A sa~de tem sido, ent~o, o valor m~ximo de exigência e de 

~xpectativa ~as . sociedades do nosso temp6. Como conteber .o corpo 
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senio pela · rejeiçio da doença e simbolizaçio da sua plenitude 

qual uma m~quina? 
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·''O jf:itt:J de fic~~r doente. já está den·-

t r a de cada um •• • ···· 

Confonne aponta LEPARGNEUR. (i987) "a doenç::a, levanta 

apenas de maneira mais aguda um problema de todo ser humano ( .•. ) 

Deixa-se adivinhar pelo corpo e especialmente pelas feiç:Ses sig

nific~tivas do rosto, pelo olhar que parece uma abertura destina

da à vent i la.;:ão da alma". (p .99) 

A descri.;:io acima nos permite identificar os traços ma

terializados da doença, concretizada e . transparecida no organismo 

do sujeito que, ao mesmo tempo rev~la s~a transparincia emocional 

e o seu potencial social tamb~m adoecido. Dessa forma, o estado 

de sa~de/doença aponta Para a mesma direçio das palavras de Ernst 

SCHWEI..J I NGER: 11
0 se\· humano É' .o pt·oduto de suas condições de vi:-

da ••• u 

O "jeito de fica~ doente", proferido pelo poliqueixoso, 

o "estar dentro de cada um'', são derivativos de um mecanismo sim

bdlico ancorado no seu imagin~rio, fato que determina suas repre

sentações soci~is e concretiza o cumprimento ideo16gico do nco~~ 

t'ic.:\l· doente". 

"Ficat· doente do ,ieito de cada um", aponta ao mesmo 

tempo para a liberdade e a individualidade do adoecer, implicando 

numa dessemelhança necessiria ~ ~anutençio do "status ~uo" doen-

te. 

Está ga1·antida, assim, a p\·esenç:a do pol iqueixoso na 

dinimica da estrutura social.· 
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·'·'Ninna doença n~~·a é .idlfnt ica .~ de n.in·-

g a é m·''. 

Tendb a doen~a como referência do cotidiano adoecido, o 

poliqueixoso reconhece-se e at& deseja intensamente, ser o centro 

e o alvo das aten~5es. ~ como se d~ssa forma ele pudesse estar 

ligado aos oub·os memb1·os do seu gn.tpo social mais fo1·temr.:.-nte. J <i . 

que compartilhar com o outro suas dificuldades orginicas i algo 

considerado impossível, o poliqueixoso se utiliza do discurso so

bre seu estado adoecido para substituir esse compartilhar orgini

co pela identifica~io ou, at& mesmo, pela compaixio. 

Tal identifica~io tem por fun~io difundir e consequen

temente · dissimular os aspectos grotescos e inc8modos da doen~a, 

diluindo-a, atrav~s dos argumentos da narrativa metaforizada. 

A referida dilui~io amea~a, contudo, que a doença e 

seus traços característicos tornem-se hanalizados o suficiente 

até que, simbolicamente, venham a ser nio apenas um fato da pri-

vacidade do · poliqueixoso, mas sim um tema de propriedade p~hli-

ca ••• 

Sentindo-se amea~ado, uma vez mais, pois assim j~ se 

sentia por estar submisso aos ditames da doença e suas amea~ado-

ras extens5es, o poliqueixoso reage contrariamente ~ possibilida

de de mais uma perda ••• 

. Se, mediante os traços e imposiç5es da doen~a vi amea

~adas a posse e propriedade do controle orginico, individualiza

se agm·a, refo1·ç:ando sua "identidade doente", como se salv<:'\gUal·

dasse o que lhe resto~: o direito e a individualidade de estar 

doente ••• sci com suas doencas ••. 
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"''Eu • tinha ·· urua s.:uíde de ferro·'·. 

O · ferro, 
- . ' . . . . . . . 
de aco1~do com ABBAGNMW (i982) "é 

' l. . 
comume:-nte · 

. . . :' \ . . . . . 

adotado como símbolo de robustez, de dureza, de obstin~~~o, de 

,-igo,~ . ~~cessivo e .de infl~xibilÍdade". Tanto na tt·adic:ão bíblica 

quanto na China antig~, o ferro se op5e ao cobre ou ao br6Aze, 

assim como o metal VLilg.ar se .opÕe ao metal nob1·e, ou como a água 

se opÕe ao fogo / o nOrte ao sul, o negro ao vermelho eo "~in" d.o 

u~angu. 

No seu caráter ambivalente, o ferro -protege contra as 

mis influ&ncias e ~ também o instrumento dessas mesmas influin-

·cias; é - ~ agente do princípio ativo que modificia a substincia 

inerte~ embora seja igualmente o instrumento satinico da guerra i 

da m01· t e. 

Além dessa simbologia, a populal·izac:ão da máxima "quem 

com . ferro fere, com ferro seri ferido" estabelece a polaridade 

entre castigo e justiça. 

Tais inf0rmac;5es estão incluídas na sabedoria coletiva, 

no conhecimento p~pular propalado pela cultura e incluído nas re~ 

gras do dia a dia, manifestando-se, ora como argumento de acusa-

c:io, ora como de defesa~ 

A linguagem, na sua cond{c;ão simbcilica~ ex~licita sen-

timentos, pensamentos e condiçÕes biopsicossociais, imprimindo 

maior ou menor iritensidade aos valores julgados válidos para di-

· f~rentes . situa~;ões em condiçÕes de vida diversos. -

O caráter ambi~alente da palavta empregada, no entanto, 

n~io assume, pa1·a o n::.n·ador locutor, seu sentido especifico, como 

já dissemos, quand~ seu emprego tiver uma conotac:io metafcirita, o 
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que é usu<ll pan1 poli·queixosos quandO da montagem dos significa.n·-

tes da fala com arremes~o aos significados. Ao lada da citada am-
. 

bivalência, constat~-se a du~lidade do processo vivido pelo ator 

adoecido que, ao mesmo tempo que faz uso de uma palavra carregada 

de intensidade~ redobra sua força~ ao infesti-la da noç~o também 

dualizada de temporalidade. 

Frente a tais possibilidades, o poliqueixoso argumenta 

neu tinha ••• n, colocando proposi~adamente a regência do verbo no 

pret~rito imperfeito, denotando passado, ontem, outrora, numa ou-

tra ocasiio que n~o essa presente, estabelecendo assim, distinçio 

entre o que julga ter sido (ontem) e o que~ (hoje). 

O fundamento da montagem metafórica alcançada, visa 

realçar um evento, fato ou condiçio divisora de 'guas, avaliando, 

portanto, sua capacidade funcional frente ~ doença e suas ·maze-

las, ~legando, atualmente, a diminuiç~o de suas possibilidades e 

capacidade de reagir socialmente com os outros atores dos grupos 

que fazem ou que viriam a fazer laços eventuais ou duradouros na 

sociedade. 

Se o poli queixoso meta-fm·iza "tet· tido uma saüde de 

ferron, pretende deixar claro que, na atualidade, seu estado de 

doença simboliza um outro metal mais facilmente perecível e, tal-

vez, s~m grande importincia em relaçio a outros metais. 

Atesta-se, assim, a fragilidade e receio atuais em ex-

por-se e estar~ disposiç~o da·teia social, resguardando-se, in-

timidando-se, biopsicossocialmente. 
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·''DoenÇa 1TTe tira de rotina. Fico abala·._ 

do e tenfto que ficar sozinho porque 

1'1E SINTO BEh' NO 11EIO DOS · OU-
\ 

1"RDS ••• ·'' 

Aí ~stio refletidas as regras b~sicas da sociabilidade. 

Conforme difusio popularizada do tema, sociabilidade assume, no 

geral da cultura popular, .~ característica de ser o 

processo de interrelacionamentos estabelecidos entre atores no 

plano social. 

Embota nio haja ~stranheza nessa forma de compreensio 

da dinimica social, v&-~e incutido ao conceito de sociabil{dade, 

apenas a capacidade pcisitiva das relaç6es sociais, atrav&s dos 

contatos, da cooperaçio e da assimilaçio. Esquec~-se, o consenso 

po~ular, que sqciabilidade implica tamb~m no »aprende~ do grande 

jogo de papiisn na sua totalidade positiva e negativa. Assim sen-

do, o "afasta1·-sen do outl-o, a distância social, necessária em 

grande parte dos processos sociais~ e uma das regras do ser so-

ciabilizado. 

Guardadas as dimens5es do conceito estabelecido sobre 

nrelacionamento socia1 1
', o poliqueixoso enquanto um ator social 

que revela os aspectos dinâmicos no cumprimento dos seus papéis 

sociais, ao sentir-se indisposto ~s tarefas do contato social ou 

da interaçio com resultados positivoi, .reage como se estivesse 

sentindo-se 11 abandonado" ou des 1 i gado do seu g1·upo soe ia 1 de O\" i·-

gem. 

O sentido de estar ~ parte do grupo por falta de condi-

ç5es orgânicas para uma participaçio maior~ traduz-se, para o po-
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como uma ~ondi~~o de marriinalidade~ na qual, o nao 

contato, s i m b o 1 i z a o " n ã o ex i s t i l" s o c i a 1 " , o c as i ã o em que esse 

t . . . 1 1 Jl u . d . )I a or passa a v1venc1a- o . pe a nega~ao aa or em • 

~ . assim que tr imagi~~rio doente do ator adoecido deter-

m1na as regras de conduta~ seu grau de sociabilidade e sua capa-

cidade . interativa. 



206 
A'(.)u,:;.ndo corl!<=:ço a chorar~ · pioro. Parece 

qu..: voc.t morr::.~r. Este N~fO ti f./H CHORO 

Bem e Mal, Bom e Hau. Choro bom e choro ruim ••• Na mes-

ma simbologia~ doença boa e doença ruim para indicar o estado de 

compro~etimento mais ou menos intenso e grave da doença instalada 

no sujeito, o que poderi levi-lo, com maior ou menor rapidez, ~ 

morte ••• 

Bem ou bom, indicam sempre um quadro expressivo daquilo 

que se refere aos aspectos da concordincia e do prazer do homem. 

Bem , "é tL1 d o o que p os s u i um v a 1 o r , p ,- e ç: o , d i g n i da de , é o s í m b o 1 o 

da beleza ou da dignidade ou da virtude humana ou de uma açio 

virtuosa particular, de um comportamento aprovável u, de acO\-do 

com ABBAGNANO (1982). 

O "choro bom", no quadro de referincia do poliqueixoso, 

adotado para descrever determinada situaçio biológica representa-

da pela emocional, significa estado de sa~de, condiçio de poder, 

comando e ordenaçio ••• O nchoro bomn simboliza, portanto~ alegria 

e disposi~;io para as competiç:5es naturais e salutares do cotidia-

no. 

O "chol-o nli m", denota pe1·c epção de amp 1 i ação do est i 1 o 

depressivo e da perda dos valores da ação/reação substituídos pe-

la ameaça da: mo1·te que, bem con-esponde.ndo ao "chol-o ,-uim", p1·es-

sag ia 11 ma.us agou1·osn. 

Na distinção entt-e ·"bom e mau", temos a reação populal-

optando pela negação de nomes de doenças indesejadas e de situa-

ç5es ev~táveis. Para o cumprimento do referido ritual, a popula-
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çio procura rejeitar certas situaç5es ou palavras~ como se resis-

tindo às suas id&ias e dissimulando suas características. AdotamJ 

. . . . 

mo . se assim pudissem manter afastados os riscos e os · peri~ris fa-

tais de algumas delas. É o caso da .ab·ibuir;ão da exp\·essão '.'doen·-

ça ntim" como forma indicativa, substitutiva e distànciadora da 

palav\··a "câncer" ••• 

Suspeita funesta e consci~ncia de malefícios ieforça~ o 

quadro contraditório da poliqueixa onde sintomas e se~timentos se 

confundem~ formando um ~nico tecido: o da falta de expectativas 

positivas e descrença no processo de cura e na recuperaçiti da 

sal\de. 

• •. Começa\· a chorar leva .à piora ••• Continuar cho\·ando 

implica, possivelmente, em apr~ssar o prÓprio fim .•• 
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Bani diagnóstico e medic<:~.mento, têm, no ge1·a1, uma liga- .. 

'io estreita entre desejo e realidade para o sujeito poliqueixo-

so. Como ~ de praxe, uma miscelinea de doen~as, de sentimentos, 

~e conceitos e de frases, formam o imagin~r~o e o ide~rio do ator 

doente. Paralelamente, a ideologia da sa~de, carreg~ corisigo o 

medicamento que se constitui na mercadoria patenteada da forma 

eficaz para evitar doen~as ••• 

O medicamento, muito fortemente, ~ o grande desejo do 

poliquei~oso. Daí a sed~~idj o fascínio, que impregna . o medica-

menta: ter sa~de, precavendo-se das doen,as, protegendo-se atra-

v~s de doses ~ de tomadas programadas de medicameMtos. 

Conhecimentos e a,ões enb·am, pois, no .plano de conb·a-

di,io~ Como tudo que ~ contraditório e fascinant~~ o medicamento 

acab~ assumindo simbolicamente, a responsabilidade por garantir 

sa~de ao individuo ~oente~ de maneira tal que, para o próprio me~ 

.dicamento ~ canalizada a resposabilidade do bem-estar 
. -. : . 

milagrosos), ou do mal-estar <rem~dios ineficazes que nio curam, 

mas adoecem ••• ). 

A duplicidade dos efeitos do medicamento implica .em fa-

zer crer ao poliqueixoso, que os novos sintomas e sinais nio sio 

de origem or~inica ou psÍquica, mas sim do agente externo, o me-

dicamento, que tanto quanto a prÓpria doen'a~ ~ssume um papel in~ 

vasor, · ~s vezes de amigb, o~tras veze~ d~ inimigo indesejado e 

possi ve 1 mente fat a 1. P01·t an to:< cabe atl· ibui r :a.o me'd i c amen to a 

maior parte de culpa pelos. azares da sorte! 
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J.'Gaando n.~ pr.ian:?.ira r:onsalta com o 

F' ' ' "-I.IFJE.-z· F'~f.'E··-·1·~ J'li/E.- r-u r:--·r~ 1'" G , e H1~~ • ' H\~ H ~u, C· c~tH~H 

c·s~u . ..... . 
NO 

O "11i lag\·e de Láza\·o" bem con·esponde à desc\·iç:ão meta-

sulta" o efeito mágico sobre seu processo de autocontrole e de 

for.;;:as vitais \·enovadas. 

Fica\· de pÉ: · e anda\·~ po\·. sua vez, apontam para a dinã~ · 

mica das atividades do cotidiano e para o recuperar das aç:5es e 

dos papéis sociais tornados ineficazes durante o período de doen-

ç:a agravado. Tal processo de adoecimento havia dificultado o pro-

cesso interativo e as relaç:6es sociais gerais do poliqueixoso. 

Estar ativo ~ estar vivo. Daí a recori&ncia metafórica 

do EST r~ R I~ O CÉU ! 

Céu, é simbolicamente considerado uma manifestaç:io di-

reta da trans~end&nci~, do pdder~ da perenidade~ da sacralidade: · 

aquilo que nenhum vivente da terra é capaz de alcançar ••• Daí, 

ter-se movido .da in~rcia para a aç:5o produziu~ no poliqueixoso, a 

impressio de transcendente passagem que o levou a construir, me-

taforicamente, a traduçio das suas inten.;;:óes, dos seus desejos: 
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a I .z'-~ P~~ra V::'/" se tapa vanr as veias~ mas 

n.~'o taparam~ h·i~ a r ran::::.::t ram rrretad:;;· ·de 

LM 

Est~ avaliado pelo poliqueixoso, atrav~s da descri~io. 

dos . atos sucessivos~ das intervenç5es dinimicas da ~línica e d~ 

cirurgia, a conduta médica~ segundo um . critério amadoristico so

bre a a~io técnica e sobre o processo de agravamento do quadro 

adoecido. 

O insucesso da cura, a continuada falt~ de sa~de, a 

pe\·sist&nci<J. dos sinais doentes~ lev<:,x-am o poliqueixoso a desem·-
. ' 

· penhar seus pap~is de ~gente pa~si~6 da a~io, ao mesmo tempo em 

que~ buscando exp1icaç5es 16gicas para a não sa~de, justifica-se 

nio pelo fatalismo da sorte, mas pela a~io in,bi~ do f~cnico e 

das suas t~cnicas ••• 

~ importante seja considerado nesse raciocínio, que a 

nianutenç:ão da doen•;a fica just i·f'icada:• po1·que "a ação dos homens, 

daqueles que conhecem sa~de/doenç:a'' encarregaram-se da descuidada 

atitude de permitir que a parte adoecida do 6rgio ·submetido ~ in-

terven~io permanecesse doente, mantendo o quadro agravado e, por-

tanto, a doença "intacta no co1·po do. indefeso at01·". 

. Tal atitude, sua explica~io e compreensio profanas, 

per~item ao poliqueixoso apont~r motivos que, estranhos à sua sua 

vontade e independentes do fato1· doen~a, o mantivessem doente ••• 

Nada mais lhe resta senão continuar a peregrinaç:io da 

procura pela cura, defendendo-se metaforicamente sob a proteç:io 
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da sua hist6ri~ das doenças ••• 
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Em condiç5es norma~s~ o sonho é visto t~o necessãrio ao 

equ.ilÍb\·io biológico e mental como o sono~ · o oxigênio e um:a ali·-

mentaç:ão sadic"\. 

O sonho e tido, ainda, como ~m dos melhores agentes de 

infonnação sobn:: o estado psÍquico de quem sonha. F'<3xa B~.;~.chel<:~xd~ 

"o sonho é o p\·elÜdio da vida ativa". 

No processo de interpretação do sonho~ leva-se em con-

sideração que o sonhador est~ no imago do seu sonho e est~ no 

imago da História, poii sonho enquanto simbolo, significa princí-

pio de integração. 

Sendo simbólico~ o sonho fica r~legado ao mundo da fan~ 

tCJ.sia e><atamente po,·qu.e as situaçÕ•?s on :il-ic<:l.s não demC~xcam com 

acerto situa~5es, personagens, lugares •.• Em "Tempestade", Ato 

I V, cena I , Sh 3.1< esp e<H e diz ia: "Nós somos feitos d <3. mesma sub s·-
. 

tãncia de que os sonhos e a nossa breve vida est~ fechada num so-

110
11

• Sob\-e o mesmo temC~., Calde\·ón de la B<uca em "A Vid~. é um so·-

nho'', Ato III, Cena X, diz: "Portanto as glórias sio tio seme-

lhantes aos sonhos que as verdadeiras são tidas na conta de fal-

sas e as fingidas na conta de certas? H~ tio pouca diferença en-

tre umas e outras que se faz questão de saber se aquilo que se vi 

ou se goza é um sonl1o ou uma v<"Tdade?". 

Negar o sonho é negar a vida! Dormir pouco e sonhar 

muito, significa ter perdido o discernimento entre realidade · e 

fantasia, entre mundo da sa~~e e percalços da doença, entn~ o 

.concreto e o abstrato, entre o real e o imaginado. 
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Como ocorre em toda ideologia, o sonho ~ nada mais que. 

um veículo criador de sí~bolos e, como tal~ manifesta sua nature

za complexa~ representati0a, emotiva ••• 

Guardado nessa concepç~o, ''o sonhar muito e o dormir 

pouco'' significa, para o poliqueixoso, um período maior de fuga~ 

que permite sejam suprimidas ou reduzidas, as ordens negadas da 

realidade. 
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"lünhad<:"\ 11
- conjunt_o ; dE' ovos ou dE' avEzinhas dEles nas-

c idas~ qu~ cabe num ninho ••• Simboliza quantidade ampliada, con-

tin~idadE, pluralidade. 

SEndo um verbetE deri~ado de "ninho", abre-sE, porisso, 

a sensaçio de aconchego, calor, c a ndura, afabilidade, segurança. 

"Toma~- uma ·ninhada dE' ~- eméd i os" é uma das si t uaç:Ões que 

concorre para a diferenciaç:io do poliquEixoso de um quei>.<OSO 

Ao se declarar obrigado a uma tomada maciça de medica-

mE:ntos, está o po 1 i qu.e ixoso atestando 11 ser/esta\- nla i s adoec i"do" 

que outras pessoas, enquanto v&~ nEssa ~o~diçio, uma forma de ex-

~lica~io da realidade vivida frente ~s ~oenças. 

tificativa concreta do ampliado n~mero di rEmédios de que 

uso, susl:enta as basEs do "co.mpr·Eendel·-se doEnte" no unive1·so se-

. duto1· dos múltiplos remédios para val·iados males. 

Tal sustentaçio a~arreta, ainda, além do "~emprEender- . 
. . 

se11
, o "explic<:~x ·-se", pois 11<3. mEdida <:.'m qu.e o gn).po social cons-

tata E, direta ou indiretamente aprova a conduta do ~oliqueixoso 

en~uanto ~onsumidor d~ grande número de medicamentos, está assim · 

assegurando E' garantindo a continuidadE' da poliqueixa sem riscos 

d<:.' avaliaç~6 neg a tiva por parte da co~unidade. 
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·'·'rorr1o tanto::; remédio::; e nâ'o tr:::n"ho ne·-

n"hwrr remédio para tomar ••• ·'·' 

Multiplicidade e nulidade, abastança e escassez, ade-

quado e inadequado, desejado e nio realizado~ suspeitado e temi-

do ••• A leitu1·a dos aspectos contl·astantes do mundo, a vis~fo cos·-

mog6nica e ao mesmo tempo lateralizada do universo, conduz o po-

liqueixoso a uma nan·<J.tiva extl·emista, sina'iizada pelo "tudo e 

pelo nada'', de tal maneira que, ~ primeira vista, suspeita-se es-

tar sendo efetuada uma descriçio do vazio ••• 

Havendo tanto, nio haver~ nenhum? Traduçio metaf6rica 

da inadequaçio, do desserviço, da impot&ncia do medicamento fren-

te ~s ·ex~g&ncias das necessidades que se fazem urgentes. 

A apontada contradiçio revela o cariter.dialético das 

relaç6es estabelecidas entre o po1iqueixos6 e o grupo externo, o 

grupo familiar e consigo mesmo. Enquanto condiçio.necessiria ao 

processo dial~tico, o exercício da neg~çio, da iontraposiçio e em 

seguida o da a~gumentaç~o e conclusio~ fazem-se adequados. 

Como avaliar os movimentos de negaçio e de síntese ad-

mitidos pela ldgica do poliqueixoso, se seu estado de c1· i se ' ("' 

conti~uado e persiste al~m dos limites do toler~vel? 

Possui 1· V<-J.l" iad<:1.s ch:::J.nces de cu1·a, <:'l.t n3..vés do uso de me·-

di c amen tos, p a1· a um i nd i vi duo que se· 1·ec onh e c e "d esp ossu ido", 

significa ao mesmo tempo nada possuir, pois essa é a regra funda-

mental da ausincia de sa~de. 

Considerando a histdfia da doença do poliqueixoso, os 

.motivos e exp1ica:ç6es que ele ::.w1·esenta como c<:~.usas e efeitos do 

seu desconforto~ admite-se que o n~mero de perdas por ele aponta-
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do . e maior que o das conquist~s ••• 

Observando tal processo em sua retrospecç~b, seu cami7 

nhar tem sido de continuadas respostas insatisfatóri2s e insufi

cientes para o alcance dos seus objetivos: recuperar a sa~de per

dida. 

Caminhar pela multiplicidade de medicamentos &~ por ou

tro lado, nio chegar a lugar algum ••• 
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171,-::J. • •• 

da~ e el.l nlta quero que eles saiam ••• ·'·' 

Casamento se inclui entré os ritos de Sacraliza~io de 

vida. ~ o símbolo da uni~o amorosa entre dois seres e da conci-

lia~io do inconsciente na anilise junguiana. 

Embora toda simbologia de uni~o, na sua interpretaçio 

ambivalente significa desenlace~ ~ois, frente ao casamento, cada 

um dos seres dever~ desenlaçar-se do grupo de origem para cumprir 

• 
o ritual do início de um novo grupo, que constituirâ o par social 

e, via ·de regra, reproduzir~ e ampliar~, exten~ivamente, atrav~s 

da prole, a rrdpria sociedade. 

mediante pos!:;ibilidade de c<:\samento dos fi-

.lhos, representa a intensi~ade do estado de solidici em . que se en-

contra o ~oliqueixoso. Esse ~to~ doente que jj se reconhece ine-

vitavelmente ~·'o ün-i'co'.' . p.;:.Tson:agem destinado ao cump\·imento das 

regras e dos ritu~is da prcipria doença, ritualiza, por outro la-

do, sua condi~io de solidio • . 

' 
Obrigar-se ~ submissio do sofrimento físico, ao isola-

mente individualizado da condi~io de ator social doente~ somado ~ 

ameaça de perda da companhia efetiva dos filhos, assevera as con-

di~5es de insegurança e faz florescer o medo de estar ainda mais 

so. 

A saída dos filhos d~ · casa paterna reforça o sentimento 

de pe\-d<:~. e desestabiliza o equilÍIHio emociom:J.l do poliqueixo·:;o 

ql\e, na verdade, al~m da negaçio da ausência do ol\tro, nega tam-
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b~m a poss{bilidade , de perda da presença-estimulo daqueles que o 

rodeiam e que, _mesmo de .rnaneira indireta, compartilham com ele do 

mundo da doença ••• 

Perder os filhos pelo casamento ou perder a plat~ia ~ue 

assiste ao ritual da doença, que aplaude melhoras, reprova . pio-

ras, comunga esperanças? 

Vivenciando o ritual, os filhos estio reforçando os mi-

tos que envolvem as doenças e o comportamento do poliqueixoso~ 

dividindo emoçoes e, por essa razio, reforçando a manutençio da 

trajetória da ~oliqueixa. 

Ator sem p~b1ico7 

Estando garantida a plat~ia, estarã garantida a conti-

nuidade da poliqueixa e do jogo social aí gerado, garantindo, as-

sim, a estabilidade das doenças instaladas, fat~ que permite ao 

poliqueixoso preservar-se e exercitar suas crises livremente, di-

vidindo responsabilidades tomo o alter. 

Se1n a presença da platéia, o ator perderia sua funçio. 
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J.'Dc::-sde •'((.(!? me 1 enrb r o que nrun do é mun ·-

A . exist~ncia da doença~ inimiga, invasora, revela, no 

contexto geral da frase, certa familiaridade do poliqueixoso com 

ela, t'azendo dos seus tt~aços cat~actet~ísticos, pontos comuns, . sem 

~onotaç5es nefastas, devido a duraçio temporal do evento. 

Afina 1, por ma~s agressiva e negativa que possa ser a 

idéia, o simbolismo e a realidade da doença, o ter convivido com 

• 
a mundo é mundoJJ~ elimina o 'sentido de novidade, de estranheza ou 

de desconh~ci~ento do fato. 

Quanto tempo significa udesde que o mundo é mundo"!' A 

o in·rinito, o imensuxáve1, o "perdC?t- · de vistC~.", 

alfa e ômega •••. enfim, o tempo do prÓpt·io cotidi-ano! Se o r=>oli-

_queixoso · tom~J; o temÍ)o·-vida como nd·'ed~ncia do conhoicim(.,:·nto, está - . . - ~ ' ... · - ' . 

~raouz1nao que conhec~ .porque vivencia, ao mesmo tempo em que vi-

vencia o que' ·con_hece .... 

QUal· su~ fonté. _de coMhecimentos? A rotina da prcipri~ 

doença e dos mecanismos doentes, os quais fazem com que se torne 

o poliqueixoso um uexpertu no tema: doença. dC)Ent e, 

pois, n :4o g u<.~xda nenhum mi st G'l" i o ••• 

Qual o sentido, então, do "até ter vergonha de falar"? 

Falar desse conhecimento~ dessa intimidade com a doença, 

significa\~, para o poliqueixoso, demonstração de 

frente a uma história de vida monotemática que, por seu lado, faz 

alusão, consequentemente, a essa mesma "histórica, também monocro-
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mitica e mondtona. 

!idade, 

tua 1 com 

Por temer ser _considerado segundo a descrita invariabi -

o poliqÜeixoso manifesta seu tempo de conhecimento habi ·- 

doenç:a, Fefugiando_;sE na defesa da "vergonha de falat· 
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··'·',!f morte pode v.ir t.lú:J r;:i.p.ida qaanto um 

Jadra'o entrando nunra . casa ••• ·'·' 

A frase ~qui referida esti tio intensamente represen
; 

tando o estado de adoecimento psicossom~tico ~o ator doente, que 

merece seja subdividida em pa\·b2s, pa\·a que posse.'\ assirTI se\· m<:~.i~-; 

profundamente ccimpreendida. 

Os ensinamentos da simbologia da linguagem apontam que 

"a morte designa o fim absoluto d~ qualquer coisa de . positivo: um 

ser humano, um animal, um~ planta, uma amizade, uma aliança, a 

paz, uma &poca ••• Nio se fala na morte de uma tempestade~ mas na 

mm·te de um dia belo". <CHEVALIER & GUEEI,BI~AI,H, 1990, p.62i) 

Enquanto símbolo, a morte é· o aspecto pe\·ecÍv•:d e des·-

trutível da existincia. Ela indica aquilo que desaparece na evo-

luçio irreversível das cois~s: esti ligada ao si~bolismo da ter-

ra, mas~ a introdutora aos mundos desconhecido~dos Infernos ou 

dos Paraísos. Ela é revelçio e introdução. El~ tem um valor psi-

col6gico: il·a liberta das forças negativas e regressivas, ela 

desmaterializa e libe~a as forças de ascensão do'espírito. 

O mistério da morte é tradicionalmente sent~do como o 

angustiante e figurado com traços assustadores. A morte tem in~-

me~as significaç5es: libertadora das penas e preocupaç5es, ela 

nio é um fim em si; se ela ab1·e o acesso <:~.o \·eino do espil·ito à 

vida verdadeira. 

Mesmo sendo a ~nica certeza que a vida detém, a morte 

~~ par~ a cultura ocidental,. sempre considerada uma surpresa·! O 

medo .da surpresa conduz a imagin~çio do homem a estar preparado 
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vez, est~ndo liDada ao conceito de destruiçio, de fim, de ameaça, 

de t~rmino, ~ vista como u~ arauto da prÓpria morte. 

Mesmo sendo suipeitável que a 1norte possa ~star envian

do avisos de sua chegada atrav~s das doenças que acometem o orga-

ni~mo, o home1n, no geral, ainda guarda para a primeira, a cono

taç~o da sur~resa! 

Nesse relacionar metafórico, a figura do ladrio bem re-

presenta a personagem invasora, ameaçadora~ que de sobressalto 

invadiria a casa ••• O ladrio est~ aí represent~do numa figura vil 

e sem escr~pulos, mensageiro da mi notícia da propriedade do cor

po invadida, destinado nio apenas a roUbar objetos materi~is, mas 

:desencadeador de uma "nova ordem das coisas". 

A casa, como o templo, est~ simbolicamente no centro do 

mundo, no centro do universo. A casa significa ~ ser interior, 

segundo Bachelard; seus andares, seu porio e sótio simbolizam di-

versos estados de alma. A casa significa o coipo, os drgios vi-

tais que ao serem invadidos, provocam desarticulaçio e destroem a 

vida. 

Fim da vida, morte! Rapidez e agilidade tio hábeis que 

fogem ao controle das forças conscientes, reduzindo o homem ~s 

suas impossibilidades. 

Ne~sa condiçio ameaçadora, o poliqueixoso procura se 

convehcer da inefici&ncia e impot&ncia da sua vontide frente ao 

''anjo mau" que estabelecer~a o final da trajetória da doença .pela 

forma menos desejada: a morte. 
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·~··se fosse .it.~ntar toda ,i!]((a qüe · J,'i. chà·-

N~ concepçio ~~ral d~ ~ultuia ocidental, choiar tem si~ 

do apontado, na mai~ria d~s veze:-s, como um atO de lame:-ntat·, <ille:-i-

e:-xprimir com medo a tristeza ou dor. Nessas cohdiç5es, o 

choi~ . vem . acomp~nhadó de gemi~os, iam~rias, sol~ços, vozes e, ne-
: . . . . . . . . . . . . 

ces~a~iament~, de ligrimas. 

A .. ligrima, por sua vez, tem sido ~onsiderada a repre-

sentaçió conc~eta do thoro, em cujo c6nceito se torna difícil 
. . . . 

justificar urna .coisa sem a outra~ 

~ · natural, pois, que o choro ve~ha acompanhado de 1~- · 

. 
Tomando tais conceitos como ~ilidos e aceitos pela cul-

tura da~ soci~dades, verifica-se que essa mesma cultura estabele-

ce ainda, para o considerado ato normal e justificado do choro, 

Dessa . forma, avaliando segtindq uma escala de riscos, 

dores, perdas, frente ~ ameaça que atinge aquele que 

chora, ser~ entio admitida e prevista certa dura~ioJ . maior ou me-

nor, compatível ao referido ato ••• 

Em continuidade ao mesmo ritual, o prciprio grupo social 

torna"-se elemento encat·regado t 'anto em ab·ibuit· . 11 tempo adequado·'' 

pat·a o chot·o e a "quantid,tde" de lág1·irrias a sen~m aí dispEnsadas, 

quanto ~ verificação da· reaçio do indivíduo que chora. Este su

jeito ser~ julgado sEgundo s~~s condiç5es emocionais e classifi-

cado como "adequado ou inadequado", de acot·do com o qw? o gt·upo 

havia ct..~ltut·almente decidido como "cabível e con·eto" Pal·a a 1·ea-
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çio sentimintal daquele que deve ou nio chorar. Nessa mesma dire-

ção, · no 1·eco1·te "machista" d<:"\ cultu1·a latino<:'\tnel·icana, o p1·ocesso 

educativo de que, frent;~s co~diç5es arrevesadas d~ vida e mesmo 

f1·ente às doenças, "homem não cho1·a" ..• "mulhe1·es cho1·am mais ••• 

Estando constantemente julgado pelo grupo exterior, · o 

poliqueixoso torna-se convencido de qu~ p~ra melhor representar 

sua multiplicidade de queixas e seu perfil adoecido no mundo con

trovertido das doenças, deve chorar em maior quantidade que o 

apontado como normal •.. 

Buscando bem traduzir ao mundo o cotidiano do qual ~ a 

exclusiva vitima, diariamente penalizado pelo desconforto da 

doença, o poliqueixoso const~cii met~foras que apresentam duas fi

nalidades comple1nentares e compreensíveis: a de"compreender-se e 

a de ~xplicar-se, chorando ••• 

P<:·H- <."'\ tanto, constrcii oraç5es subordi~adas com funç:ão 

subjetiva, imprimindo ao substantivo uma conotaçio transcedental, 

cuja metaforizaç:ã; incita à sensação de abundincia pelo excesso 

de sofrimento a que se vi submetido. 

Acima de tudo, imprimindo certo movimento à imagem me-

tafol·izada, 

fun d anien ta 1 

o mar, tanto quanto as ligrimas, tim um componente 

comum: ambos são "salgados11 e simbolicamente gua1·dam 

os mesmos mist6Tios e suas incógnitas .... 
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4.4. outras caracteristicas enriquecedoras das metâforas: 

Efeitos os mai~ diversos poderio acompanhar as constru-
' 

ç5es metafciricas. Desde que consideradas as met~foras pronuncia-

das pelos poliqueixosos uma tentativa de imprimir maior iritensi-

dade explicativa aos fatos ou estados julgados importantes de se~ 

rem comunicados, as frases produzidas~ no geral~ não se reduzem a 

pensamentos ,-estl- i tos e sim, deixam semp 1·e imp1·essão extensiva ••• 

Cont inuid<:~.de, novas id&ias, outros arrem~ssos~ recons~ 

t r u <;: ã o , " que n:~ ,- d i z e,- " , sã o si t u a c: 5 e s s u t i 1 me n t e a p o n t a das e s u s ·-

peitadas medi:3.nte o p\·ocesso da enunciação poliqueixos<J .• 

Buscando permitir que os efeitos e~tensivos tenham al-

cance real e que produzam no interlocutor efeito de suspensão, a 

frase metafcirica construída pelo poliqueixoso ~pder~ ainda vir 

acomp <J.nh<l.d a ( imp1·egnada) 

ator doente .insinua continuidade e intensidade. ·. · .. 

Assim sendo, cromatizac:ão e onomatqp&ia, sio recursos 

que puderam -ser detectados artifícios presentes at~av&s do pro-

cesso de entrevistadas e~ portanto, estão aqui referidos: 
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4.4.1. Efeitos Crorniticos: 

t!t nar.rat iva dos poli queixosos can·ega aqui a "fon;.a da· 
. \ 

visualidade" provinda do para traduzir sensa~5es. 

Atrav&s desse mecanismo de atribuiçio de cores~ as metiforas se 

tornam mais intensas, bem como as sensaç5es e emoç5es mais evi~ 

dentes • . Eis alguns exemplos: 

.·''Doen~a nre dei.'·<'a sombrio~ . cinza ••• ·'·' 

....... é COflfO se eu estivesse n(.Uff bu-

.. · raco azul-mar.inho~ quase preto~ •• ·'·' 

A certifica~io do uso cromatizado das p~lavras permite 

uma perspectiva ampliada de leitura e compreensio do que ~ poli-

queixoso pretende informar~ o que nio necessariamente caracteriza 

sentimentos e emo~5es, subjetivos e logicamente desprovidos de 

colorido. 

A cromatizaçio tem por meta reforçar simbolicamente o 

lado subjetivo <o da depressão) dos fatos, na intenção que o lado 

objetivo (o da doen~a) seja mais intensamente compreendido. 

O poliqueixoso~ mesmo se~ conhecimento ticnico dos re-

cursos gramaticais, permite-se cromatizar de forma arbitriria e 

metafórica, buscando al&m da P\"Ópt·ia n·an·ativa, a b·adu~ão de 11 Ltm 

lamento". 

Atribuindo cor a uma coisa abstrata, o grau de irreali-

dade e de subjetivismo estio fortemente presentes~ dado o preces-

sq de "autonomizaçio .das cores" que representam um grau mais 
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avançado do p1·ocedimento metafól·ico que consiste em ab·iiJuil- ao 

objeto ou ~entimento, uma cor que lhe~ impiricamente "estranha''. 

A u~idade da narrativa proferida pelo poliqueixoso e 

assim assegurada pelas cores que qualificam os obj~tos, 

do prÓprio colorido que lhes imp5e. A cromatizaçio visa~ pois, a 

garantia para o poliqueixoso que seu ''estado de alma adoecido", 

seri compreendido ••• 

Sombrio e cinza simbolizam a perda de luz, de brilho, 

de vitalidade. Se essas cores são atribuídas à doença, deduz-s(~· 

que as perdas do potencial saud~vel est~o relacionadas ~ energia 

diminuida, o que contribui para a minimizaçio~ por parte do poli

queixoso, sobre seu próprio estado depressivo. 

Cinza, sombra, depressio, refletem o cromatismo psicos-

soe i a 1 em que se encontra o poliqueixoso ••• Azul-marinho q~ase 

p1·et o, ton<:d iz<J. o Fn-Óp\·io "buraco" d•?Sc\·ito pelo atm· social 

doente, simbolizando ainda estreitamento, perdi dos pontos de 

apoio, insegU\"<:\nça, insatisfaçio, melancoli~ e proximidade do 

fim. 

~~ot a-se, ainda, que as cores utilizad~s sio carregadas 

de tons escuros e lembram sempre uma situaçio deprimente, asseme-

lhada ~s descriç6es do estado de doença continuado. Esse quad \"o 

de sentimentos e de predisposiçio negativa para os fatos, reduz 

as possibilidades de novos contatos sociais e indisposiçio para 

as \"ela•;Ões . inb:n·ativas. EstCI. situação é: partic(:l.mente um:,:~. consta·

taçio da j~ desfechada "morte para o social'' que acomete o poli

queixoso ••• 
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4.4.2. Efeitos Onornatopaicos: 

Nio s6 a cromatizaçio ~ uma virtude na narrativa do po

liqu•2ixoso, como também a sono1·idade que a.s metá·fol-:c:"\s assumem .. H::i 

aí uma verdadeira "visual idade das imagens" num p\·ocesso de ex

ploraçio das relaç5es som/sentido integradas nas metáforas. Som~ 

cor e movimento fazem parte da montagem metafdrica a que o poli-

queixoso recorre _na tentativa de fazer representar verdadeira 

"onomatop~ia dos drgios'' para os quais está voltada sua atençio. 

Na criaçio imaginativa da esfera da doença, o poliquei

xoso toma um dos drgios, considerado o mais prejudicado, num de

terminado estágio da doença, atribuindo-lhe força e vigor neces

sál·ios ao p\·ocesso vida, se nio em condi~;ão saudável, pelo menos 

em "estado de alerta". 

Sup5e-se então os possíveis sons que deveriam produzir 

durante seu processo funcional e, pra atestá-los ·atuantes e capa

zes de sobreviver, pronunciando, imitativamente, o som que seria 

natural ~ coisa sig~ificada. Eis alguns depoimentos: 

.... faz uma barulheira por de.·nlTo." 

vump t ~' w.Ul!P t. . .. Parece •=lu e te·-

nho wl!a bomb,':l que vai j,:i e:·rp 1 od.i r: 

b (.( ITf(l! ! .\• 

Batuc,::~ da.id/fo: protrttr pn,trttr prom .... ·'·' 

::::···'·'Fico nervoso e nreu testlculos so-
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Em assim sendo, o "vumpt, vumpt, vumpt", bem imita o 

bombeat· do cot·aç:ão que, taquicat·dico pelo estado aflitivo, pat·ece 

ji explo~ir: bummm! 

Para o outro depoimento, mais ·amena em relação a agres

sividade externalizada~ o coração não ameaça explodir frente à 

taquicardia, mas dança ritmos desencontrados e não sequentes: de 

valsa, de samba e de batuque ••• 

Puff! ~ essa onomatop~ia simbolizada pelo poliqueixoso 

para o supreende~te desaparecimento dos seus testículos! Para on

de sumiram? Para algum lugar desconhecido? Não. Simplesmente se 

recolheram timidamente para o interior/inferior do abd8men como 

se defendendo-se das agress6es externas. Tais testículos, por 

certo, estejam simbolizando o mesmo ~recesso de fuga em que se 

encontra seu proprietario que tem buscado, nas fo~mas de recat6 e 

t·esguat·do, as n&ío aventuras soe i ais, numa atitude de possive 1 dt.:.'·-

fesa, de d~vida, de reserva~ 

A não participação nas relaç6t.:.'s soci~is, temendo expor

se ao p~blic6, ao ass~dio, preferindo esconder seus sintomas, le

va o poliqueixoso a esconder-se neles, esquivando-se, consequen-

t~mente, das situaç6es interativas. 
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5. CONCLUSÃO E CotmiDERACõES FINAIS 

u Sou, nio sendo. ~ que quando 

penso 1 eu sou', nio sou eu quem pensa. 

A dissociaçio leva-me a assistir ~ 

eclosio do pensamento: eu o olho, eu o 

escuto. Quem sou eu, que atuo sobre 

ele, que interfiro, que o animo? Eu & 

um Outro, & aquele que v&, eu ~ o 'vo

!;ierul- :t• o visioná1· io que busca o desco·

nhecido no desregramento dos sentidos, 

na louca aceleraçlo da desarmonia en

tre corpo e mente". 

L~~mert Garcia dos Santos 
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nâ'o me senti bem ••• Fico esquisit.~ ••• 

verso. Nâ'o t.·enho dú;po·::ii!iâ'o ••• Alopa-

(ffa 1 !ler~ 5:5' ano::;) 

"Di lema" pa1·ece se1· a palav1·a que melho1· se encaix<.':l. co·-

mo "mon"\ 1 da h i st ó1· :i. a" das 11 h i st ó1· ias nan·adas" pe 1 os po 1 i queixo-

sos. Contudo, a intençlo deste trabalho n~o se resume em um "cli-

chê" esquematizado de interesses volb:"\dos pa1·a uma le:i.hu·a ampla 

de um dos processos frequentemente presente no cenirio da Sadde 

pdb~ica: o da poliqueixa. 

''Ir al~m" das narrativas polique:i.xosa~ foi um dos pro-

pdsitos firmados no desenrolar das consideraç5es teóricas e das 

abordagens priticas realizadas nessa investigaçio. Para que tal 

se tornasse possível, foram ~istematicamente observadas as meti-

fo1·as consb·uidas pelos poliqueixosos, aquelas que se t·efel·iam às 

suas constataç5es, afirmaç5es, incertezas, a respeito das condi-

;5es di sadde e existência. 

E quais as metiforas construídas por eles? Aquelas que 

traduziam suspeitas, desconhecimento, supostas "sabedorias", es-

peranças, e~tupefaçio frente à tecnologia de denominada ''indds-

t ,. ia da doenç:<.,", dos continuados 11 não" 1·eceb idos, dos ft·equentes 

"nio estar com a razão'', enfim, dilema e desilusão culminados pe-

la continuada falta de sadd~. 

Poderia, entio, a conclusio de um trabalho assim pro-

posto estar justificada pelo mero reducionismo de que o poliquei~ 
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xoso, a poliqueixar-se e a poliqueixa seriam resultantes da fata-

lidade, do nio compreender-se, das limit .a~5es intelectuais, emo-

cionais, ou atk mesmo devido ~ ineficicia do Sistema de atendi-

menta m~dido ou dos Serviços de sa~de? Simples poder e supervalo

riza~io dos m~dicos numa sociedade de doentes? 

Conforme ji tivemos oportunidade de considerar, os fa

tos nio se reduzem aos simples fatos quando a questio discutida & 

o bin8mio sa~de/doença na Sa~de p~blica. O problema ~ muito mais 

amplo e obedece a uma ordenaçio encadeada do processo scicio-his

tcirico e da ideologia que o caracteriza. 

Concretament~~ e aí esti um dos impasses da Sadde p~

blica, o poliqueixoso i u1n indivíduo doente, embora nio confirma

do diagnósticos positivos por parte da Ciincia m&dica. Entretan

to, apresenta esse ator social, variada gama de_sintomas que nio 

enconta1n correspondincia nos comp&ndios de Semiologia M~dica. 

Consequentemente, aljm dos referidos sintomas continuarem sem so

lu~io e os tratamentos . permanecerem in~ficientes~ outros novos 

sintoma~ surgem no decorrer do processo da poliqueixa e sio, for

çosamente, somados aos anteriores. Montado esti um ciclo que ins

tala um estado de morbidez duradoura e, porque nio, estivel, con

siderada a sequincia das condiç5es de desconforto e de insalubri

dade para o poliqueixoso. 

Quais as manifestaç5es concretas mais imediata1nente 

palpiveis que sio apresentadas pelos poliqueixosos como fatos su

gestivos para diagncistico na clínica midica? Forte desejo de 

atendimento pelo ato da consulta médica~ pelos exames clínicos de 

rotina, com direito a todos os detalhes que a anamnese possa ofe-

recer <tais como apalpaçio, ausculta, aferiç5es da Pressio Arte-
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r1.:a1:r aos IJ:a"Cltnenl:os carai.acos:r aa OliHtmlca pu1mon.:n·, ••• ·conta,-

,;:álpebl-as inferim·es movidas pa1·a baixo" .... ainda são <..1.ções con·-. . . 
sagn\das pela mística do l"itual da consulta médica ••• >. Esse 

fascínio faz acreditar no processo de sedução, de amorização e 

atenção que o poliqueixoso deseja estar existindo por parte do 

médico consu1tante. l~io cum1:n·il· tal l"itual. é, sem dd.vida, n~\r;, te,-

sido examinado e ••• consequentementeJ nio ter ~ido amado ••• 

O nivel.de exigincias de um poliqueixoso nio se resume, 

no entanto, apenas aos atos concretos da consulta m&dica ou ao 

seu consequente ritual. Vio além. Este ator doente se faz exube-

rante, dada a necessidade que tem de "explicar-se", certamente 

com a intençã~ de "co~preender-se", j:á que não compreende a pró-

pria complexidade das doenças que o cercam <*>. 

E o que explica o poliqueixoso? A fant:ástica aventura 

de um cotidiano sustentado pelo imaginado, no qual é o personagem 

cenb·al no univel·so da doença. E do que fala? Dos seus sintomas e 

sin<."\is que constl·o€-m suas t·ep resen h"H;.Ões. E quem o ouve? 1·1éd i c os, 

pessoal técni~o em sadde, familiares, grupos próximos e até mesmo 

grupos eventuais que vierem a estar ao seu alcance na trajetória 

e na monotonia do dia-a-dia. E o que dizem aqueles que o ouvem? 

.Nada que corresponda aos anseios do narrador-locutor? Qual o re-

sultado desse processo comunicativo? Mensagens distorcidas~ lin-

guagens inadequadas, mídia ineficaz, códigos nio decodificados~ 

<*> Junta~se a tais fatores, a expectativa do receituário médico 
que vini mate,-i<.,liz<..w e justifica\· su;3. t\"<;~.jetól·ia em busc<:l. pel:::"\ 
cura. H:á necessidade de que seja medicalizado, em qualquer ins
tincia: hipocondria! Poliqueixoso é um hipoc8ndri~o? Não só! 
Afirmar tal relação, seria, mais uma vez, mero reducionismo dos 
fatos e uma visão lateralizada do proc~sso da poliqueixa ••• 

~mico de Biblioteca e Dncumentaçál 
ffiCUlDACE rE s: ODE PU CUCA 
.... nr'P'ftftlnanr. nr. rii:n 151\111 n 
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id~ias e conceitos imperfeitos ••• continuidade das doenças ••• 

Assi~ sendo, do desejo ~ frustra~~o, houve um só passo 

e os agentes 

dos ••• 

interativos se mantiveram~ todos~ não recom~ensa-

O que narra um poliqueixoso quando lhe ~ facultada a 

palavra? Não muito al~m de situaçSes que lhe são corriqueiras e, 

\·econhecendo-se "não ouvido", não compt·eendido, recon·e a art ifí

cl.os de. fala, 11 metafot·izando o que tet·ia Q. dizet· 11 
••• O que tet·á a 

narrar, por sua vez, aquele que o ouviu? No geral, frases/senten

~as/ordenaçSes que assumem~ para o poliqueixoso~ caráter condena-

zet· ••• 11 

11 Você não· est~ com a razão" ••• ou "Voei disse por di-

"·'Sinto uma dor e. os médicos falam: " 

,~,{ n.~"'o ·tt~m dor! Eu conto um.':l. histdr.ia 

e eles dizem que eu nlío tenho n.?.d~l:r 

qc.ce é 

mas é doença nresnro:r no duro! ()uant'o 

m.?.is falam qu,;· <::OU n.~·o t,;:onlta nad.':l.:r mais· 

sem paFiência eu fico ..... ·'·' (fiulher~~ 51' 

anos,! 

Cabe então questionar: qual a razão do poliqueixoso 

nan·a\·~ insistit·, at·gumentax, metafot·izat· (~não set· COITIPt·eendido? 

O que o m~dico ''ouve" atrav~s da narrativa metaforizada do poli

qu.o:;::i;.-~:~'!:;o!' A ·;·.-ande habilidade e ~xte da líedicin<3. p:axecem nt~o es·

t a t· c e n t \" a 1 i z a cl as . n o " ou v :i. r " e s i m n o 11 o 1 h a 1· " , o q u <i' b em e n c a m i -

nharia a discussão para as interessantes e valiosas opini5es e 
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posições de NOVAES (1987) o~ de SCLIAR (1987) ••• Na b~~ca de . cor-

relaç5es necess~rias·ao questionamento e conclusio aqui propos-

tas, em uma de suas c~nsideraçSes sobre o mesmo tema!' • CHIOZZA 

(1987) indaga: "Po\~ que adoecemos? ••• " 
' 

Sob um outro prisma desse tema, no~ ensina LEPARGNEUR 
•· . . 

(1987, p. 93) que "num sentido negativo e atenuado, a satisfaç:ão 

na doença significa o prazer de receber atenç;o, atenç5es nio 

costumeiras, de mandar sem esforço nem resistincia, em vez de 

executar ordens alheias (de ficar isento), de receber visitas, de 

se ver ouvido, atendido, poupado, mimado, nunca contradito ( ••• ) 

A doença pode servir de titulo a inesperado reconhecimento comu-

nit~rio ou social". E continua descrevendo o autor, um sem-n~mero 

de trabalhos liter,rios e "diirios de doenças" que bem correspon-

dem ~ sua afirmaçio sobre "doentes tradicionais", os quais .en-

frentaram a alienaçio da mol&stia, abdicando a livre autonomia do 

ser humano nas mies da Medicina, com total confiança nos seus po-

deres. Dentre tais trabalhos, foram destacados os de Michel Lei-

ris "L'ige d'Homme", 1973 ~ o de Simone de Beauvoir "Une mort 

tres doucen, 1980. 

Temos a considerar, no entanto, conforme pudemos obser-

var, que o poliqueixoso n~o reage segundo a apontada descriçio de 

LEPARGNEUR, não devendo, consequentemente, ser enquadrado na con-

diçio de um doente ntradicionaln. Mediante as discuss5es estabe-

lecidas no decorrer deste trabalho, pode-se mesmo afirmar que, 

nem poliqueixoso nem os Pl"Óprios médicos vêem esse atOl- social 

como um "doente b·adicional",_ pois, no conjlmto das suas 1·eaçÕes, 

ele não se revela submisso, nio abdicando sua livre autonomia nas 

mãos da Medi~ina com total confian(j:a ••• ci um rebelde que insiste 
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na .trajetót·ia . da busc<.1.. pela cut·a, ritualizando suas . pt·ópt·ias 

'doeh~as~ confoime pudemos ob9eivar através dos depoime~tos cole~ 

tados~ . O poliqueixoso i1ão se dá pot·. vencido diante .do insucesso 

das ~fimeiras investidas, mas cria e recria ccin~iç5e~, . ·suposta-

mente esclan~cedo\·as, que pudessem apontat· P<3.l"a o desejado resga~ 

te de saLÍde. 

Como 1·eage a 11edicina f1·ente a apontada · "1·ebeldia", so;_ 

mada .ao "dilema" resultante da trajetória da pbliqueixa? 

A Medicina, enquanto Ciincia da Sa~de, apoia-se numa 

ideo 1 og ia que é endet·eç:ada pani um vi são "macro" da t·ea 1 id <.'\de, 

convergindo para a conceituaçio das doenças que acometem a huma-

- nidade em geral~ Nela se fundamenta ao dirigir sua leitura para o 

"microcosmo" onde está inset·ido o doente, que é obset·vado à luz 

de regras gerais de acometimento, adoecimento, diagnóstico, tra-

tamento, clll·a ou morte• Assim, tendo a Medicina como "pano de 

fundo" uma visão "mac\"011 que o\·ienta sua lei tut·a ao "mic\·o", po1· 

decorrincia, currículos e programas do curso de formação de médi-

cos, tt·ansfe\·em·-lhe-s a mesma visão e ••• ação. 

O poliqüeixoso, pot· sua yez, situado do lado "micro" da 

realidade, coristrói uma visão de mundo voltada para o próprio 

corpo, para esperan~as calçadas no caráter técnico-científico da 

Ciincia médica, auferindo-lhe, até , numa concepção distorcida, 

verdadeira "aura m~gica'', que é imediatamente transferida. ao seu 

repres~ntante, o médico. 

No mesmo sentido, tendo o poliqueixoso como "pano de 

fundo" uma visão e vivincia .~~mict·ocósmicas" com nítido'!.; limites, 

manifesta-se egocintrico e eg~ista (já que se identifica como ca-

rente de atenção, de cuidados e soluç:5es para seus males ••• ), es-
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tranhan~o-se~ assim, resumido ~s suas expectativas frustradas, 

envol vein. 

F'el·gunta-se, ~ntão: Qual o alvo da atené;ão médica? . Os 

do~~te~ ou as doen~as? Qual . o al~o do poliqueixoso? Aten~ão médi-

c a oú alcance da CLll·a? ·· 

Revelando-se contradit6rias as circunstlncias do ~oti-

diàno do poliqueixoso, temos a considerar ainda!' outras situações . 
. . 

circundantes ~s doenças, que corr6boram o perfil desse ator so-

cial doente. Ap1·endemos em 11 Análise da Educação líédica na Amél·ic<:~. 

<NUNES, org. 1989) que deve . ser entendido por Educação 

Médica, o processo de·produção de médicos e que tal educação 11 não 

é wn processo isolado·, já que se acha subo\·dinada à estl·utura 

econômica Pl~·edominante na sociedade em que se desenvolve" e qu.e 

"a análise desta influiricia é r~alizada quando são tratados cada 

um dos . elementos que integram o processo estudado~ •• ~~ (p. 171-2). 

Apontando para as variações hist6ricas da rela~ão entre 

a educ~o;io e o t~abalho médico, NUNES . (1989) afirma!' em dado mo-

mento, que "o mddo . ~orno se formam médicos engendra formas parti-

cu 1 a1·es de ol·gan izao;ão. Em oub·as pa 1 avras, as ca1·acte1- í st i c as d<:~. 

ordem institucional da educação emergem do processo de produção 

~e médicos11 (p. 173-4), distinguind6, para tanto, dois níveis: a) 

o modo de formação do médico e b) a ordem institucional, que con-

sideram, por sua · vez, o processo de ensino e os agente~ de ensi-

no. 

No decorrer do presente trabalho temos discutido face-

tas, as mais divel·sas:o que se passam com os poliqueixosos, caben·-

do-:-nos agora questionar: como são fol·mados os médicos ·que estão 
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diretamen~e. relacionados àqueles atores sociais~ os quais~ frente 

ideologia que o ~ensamento tiniversit,~io lhes transfere, tians-

formando-os em trabalhadores da sa~de conscientes da supervalori-

zaç:ão ab· ibuídas às suas t an~~fas e n~·pr esent aç:Ões soé: i ais, numa 

socie~ade onde a doenç:~ ~ um dos temas mais marcantes da desi-

gu~ldade social? 

O processo de transformação de um estudante em médic~1 

segundo NUNES <1989)~ se faz através de atividades, meios, obje-

tos de ensin~, agentes de ensino e de aprendizado, proporcionados 

pela univer~idade, que veio, no percorrer da histdria, estabe~ 

lecndo questionamentos sobre os princípios da educaç:ão médica, 

transformando .rrãticas e reformulando teorias sobre a formaçio do 

profissional em medicina. 

A histdria da fomaç:ão universit,ria do médico aponta 

P~.J.l"a d ivel·sas concept;Ões, passando pelas t endenc ia'S positivista :o· 

fenom~nologista, marxista, tanto pelas intenç:Ões eficazes, quanto 

inefic,cia d~ seu~ resultados, sugerindo, al~m disso, que : na 

constru~ão de um marco conceitual sobre a educação m&dica deveria 

partir do esclarecimento de certas teses gerais que tratam com a 

contradiç:ão principal e as contradiç:Ões secund~rias na socieda-

de 11
• CNUI~ES, 1989, p.i85) 

Os apontamentos construidos pelo autor Cid. ibid.) si-· 

1 · · d ' . "' d t . t . d "I' na 1zam, a1n a, apos expos1ç:ao e eses carac er1za as como 'ar-

co Conceitual para .a Formaç:~p do Médico», que tal " ••• não cons-

titui um processo isolado, mas que forma parte de uma pritica 

~niv~rsit~ria e que a universidade aparece na sociedade atual co-
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mo um espaço onde se concentra~ as atividades intelectuais e o 

universit~rio se apresenta como o intelectual da sociedade em seu 

conjunto'' <BOJALIL & GARCIA, 1981~ Apud NUNES, 1989,• p.i86). 

Esclarecendo essa p~siçio, .sio apontadas ainda, cinco 

consideraç5es sobre a pritica universitiria na forma~io do m&di-

co, encaminhadas para a seguinte direçio: "a prestaçio de servi- · 

ços de sadde deve ser ponto importante da·pritica universitária, 

pois a julgamos como uma açio que satisfaz uma necessidade, a 

qual, para realizar-se adequadamente, necessita da anilise dessas 

necessidades e de seus determinantes. A participaçio da universi

dade na prestaçio de serviços deveria vincular-se com a investi

gaçio e dar lugar a proposi~Ões de novas práticas profissionais 

que satisfaçaa coletivacente as necessidades da popula~ion •. <NU-

NES, 1989, p.187-8) (grifo pessoal> 

Apontando para a mesma direçio e preocupaç5es sobre a 

prestaçio do trabalho profissional em sadd~, visa~do alcançar sa

tisfaçio das necessidades da populaçio, encontramos a produçio 

científica de UNGLERT (1986, i990 e i99i), dentre eles os que 

tratam do "Enfoque da Acessibilidade no Planejamento de localiza-

çio e Dimensio dos Serviços de Sadde", identificando os desafios 

apresentados ao planejamento no setor sadde, assim assinalando: 

"se & ~ato que a tomada de decisio se faz quase sempre exclusiva-

mente em nivel político, quando se incursiona nas t&cnicas do 

planejamento propostas, acaba-se defrontando com modelos te6ricos 

que nem sempre podem se apresentar como adequados a distintas 

realidades locais'' <UNGLERT, ~990, p.445). 

Essa discussio aponta, como quest5es fundamentais, para 

a Equidade e para o Acesso ~ sadde. Eq~idade, ~ compreendida como 
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de todo o cidadão", enquanto (~cesso à saüde "envolve aspectos que 

extrapolam a assistincia ~~ sa~de. Neles atuam fatores sdcio~eco-· 

n6rnicos e culturais que interagem com aspectos intersetori~is li~ 

gados ~ prdpria estrutura do país" CUNGLERT, 1990, p.445). 

Complementando o conjunto de medidas que comp5e o cita-

do desafio, acena UNGLERT para a Acessibilidade em sa~de, a qual 

"deve ser garantida do ponto de vista: geográfico, através do 

adequado planejamento da localizaçio dos serviços de sa~de; eco-

n6mico, pela remoçio de barreiras derivadas do sistema de paga-

mento ou conb·ibuiçio pelo usuário; cultul·al, com a adequação de 

normas e técnicas dos serviços aos hábitos e costumes da popula-

ção em que se inserem; ~ -. funcional~ atrav~s de oferta de serviços 

oportunos e adequados às necessidades da população". (op.cit .• 

p.445) 

Dando conformidade e direção ao processo de Acessibili-

dade l sa~de, UNGLERT (1990) revi as competincias atribuídas ao 

Planejamento em sa~de, apontando o seguinte: " ••• essa decis~o 

deverá, sempre, ser tosa'da co111 ativa pa.rticipac;ão da populaç:ão, 

que é quem vai usu-Fruir desses novos serviços" (p.450-i) - (grifo 

pessoal). 

Sendo o usuário dos serviços de sa~de o alvo e centro 

das atenç5es, foram abordadas duas importantes discuss5es: Por um 

lado, a dos recortes ideolcigicos propo~cionados pela universidade 

<NUNES, 1989) e por outro, o Planejamento em sa~de, metodologica-

mente proposto numa "visão astendente'', estimulando a identifica~ 

'"' 
11 

• t " · ' 11 
' d b " · "d 11 

' d · .J' 1 " çao de p~s as , ae areas e a rangenc1a , . e areas e lnT uen-

cia" <UNGLERT, i99i). Ambas empenham-se preocupadas com uma mesma 
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questao: a do atendimento às necessidades básicas da populaçio 

conside1·ada alvo da at ·enÇt~o médica e da p\·estac;:ão dos se\·vi_c;:os à 

saltde. 

No outro lado dessa mesma questão (e'na condic;:ão de ob

jeto da presente investigaçio>~ esti uma parcela da populaçio 

acima referida (a dos poliqueixosos), que, justificada ou injus

tificadamente, tem sido penalizada~ segundo as regras adotadas 

pelas Políticas de sa~de e os crit~rios admitidos pelo consenso 

geral da Medicina e do• m~dicos. 

Retomando o tema, buscando melhor compreendi-lo, admi

timos estarmos vivendo, ~s vésperas do século XXI, os aperfeiçoa

mentos da "era das comunicações", dos l·ecul·sos eleb·ônicos e da 

linguagem computadorizada, continuando, mesmo assimP assumindo, 

tão desgastadamente, um verdadeiro "mundo de silincios'' ••• · 

Quem silencia? Por que se calam, se humanidade grita 

tentando expor seus direitos, desejos, ansiidades, dores, certe

zas ••• os homens ouvem, mas permanecem caladoi ••• Por nio saber 

ou por não ter nada a dizer? 

Emitir e não ser decodificado parece ter sido uma "or

dem geral" nos últimos tempos. Esta1·iam "su1·dos", todos? l~ão sa··· 

bem o que dizem, outros? São "mudos", alg~ns? 

"Sensac;:ão de impotência" foi uma das situac;:Ões mais 

frequentemente retratadas no decorrer do presente trabalho, tanto 

por parte dos poliqueixosos - que descreveram sintomas por eles 

considerados reais e verdadeiros, para os quais obtinham como 

,-esposta "a do1· qu·~ você desc;··eve não existe" ·-, quanto po1· i=>arte 

dos médicos - que não identificando clinicamente o que pudesse 

corresponder aoi sintomas descritos e aos ~inais pretendidos pelo 
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poliqu~ixoso, assumiam a conduta de medicalizaá.-los, via d~ re·-

gra, ~m cumprimento ao d~sejo de medicamento q~e o suj~ito doente 

agual·da como fecho . do ,~itúal da consulta médica, muitas vezes en·

camihhando-os a outras ~specialidades clínicas e cir~rgicas, quem 

s 'abé mais eficientes ••• 

Qual namol·daçados", não obtendo l·espostas e condutas 

eficazes para seus males, tanto mais os poliqueixcisos se sentia~ 

incapacitados a relatar, mais recorriam~~ metáforas e ••• perma~ 

neciam desatendidos. Na verdade, desassistidos.;. A ansiedade to

rnava o lugar das esperanças, arn~liando os horizontes da· descren

ça, conduzindo-os ao extremo de teme1·em 11 a prÓpl· ia loucu\·a11 
••• · 

Loucura ou o limiar incongruente de informa~;5es de~en

contradas~ de expectat~va~ frustradas, de rn~ltiplai ~ireç5es in

compreendidas da afirmação e da nega~;io7 ••• total.situaçio ilógi

ca, qlle lÓgica nenhuma pudesse esclal·ec~r ou explical· ••• E ·assim 

foi permanecendo inexplorado o mundo da poliqueixa no cotidiano 

do ator social adoecido. Inconformismo e rebeldia passam a ser, 

então, as printipai~ rea~;5es do poliqueixoso ••• nEle precisa e 

quer continuar sendo doe~te", segundo o depoimento de ~rn dos mi-

dicas entrevistados ••• 

A posição dos m~dicos perante insondável clamor poli

queixoso torna-se verdadeira situação critica. Nio há como recor

rer a Comp&ndios de Medicina, a medicamentos ou a disciplina aca

. dimica especifica que pos~a auxili~-lbs a diagnosticar, cuidar, 

tratar, daqueles indivíduos qu~ não apresentam clinicamente algum 

~inal que pudesse justificar,·~o ponto de vista orginico~ os si~-

tomas por eles relatados. 
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Tudo em v~o! Haior ou menor quantidade de aten~io que 

pudesse ser dispensada ao poliqueixoso, condescendincia em condu-

zí ·-lo a uma "cil-u\·gia e'xploratól·ia" pa1·a que sua necessidade. de 
\ 

"set· opa,. ado" ' fosse satisfeita, medicamentos provocadores dos 

mais diferentes efeitos, atitudes d8 complascincia pa1· a com as 

m~ltiplas condiç5es do seu estado adoecido, nenhuma dessas atitu-

des constituem recursos esperados pelo poliqueixoso no seu resga~ 

t e d e s a LÍ de • Por ou t r o 1 a d o , o p ,- ó p r i o de p o i me n t o de um c a,- d i o 1 o.-

gista evidencia oub·o aspecto da mesma questão: nDeixa1· o poli-

queixoso 'feliz', receitando, conversando, aconselhando ou ope-

rando, não o cura ••• " 

Enquanto questão de equilíbrio do desequilíbrio, a es-

tupefa~~o e a insatisfação vão se acentuando para os m&dicos, ao 

mesmo tempo em que a rebeldia e a revolta vão se aperfeiçoando 

para os poliqueixosos conduzindo ambos a um processo de limitação 

e ''enclausuramento" provocados pelos caracteres ·desconhecidos do 

universo das doenças. 

O ator social doente passa assim a ser consider~do um 

personagem desinteressante e, consequentemente colocado em estado 

de isolamento social por parte da comunidade com a qual convive. 

O grupo familiar adoecido com ~le <~s vezes at~, adoecido como 

ele), vivencia os detalhes das manifestaç6es doentes, passando a 

dividir um cotidiano adoecido; o grupo eventual, passa a evitar . 

at& o co\·t·iquei\·o· 11 como vai?n, já pot· ·sabe\-, antecipadamente, qu~~ 

adviria como resposta, um verdadeiro "ros~rio de lágrimas"; o 

pessoal t&cnico em sa~de, passa a identificá-lo como o personagem 

de constantes reclamos, atribuindo-lhe, por isso, um ''lugar co-

mum". Fica assim demarcado o perfil da poliqueixa, garantindo ao 
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poliqueixoso o stat~s de ator . doente - e~ com isso, o vivenciar de 

uma situaçio·onde ~s doenças sio de sua ~xclusividade ••• A partir 

dai, o c6~sequente aperfeiçoa~ento do - isolamento social; 
. ' . 

.. Por que, diante da situa~io descritai o p61iqueixoso 

resiste e volta a insistir~ como se negando abandónar~se ~ rrd-

pria sorte? Porque na sequincia do processo adoecido, fre~te ~ 

insatisfaçio~ incompreensio, d~vidas, potencial hipoc8ndrico do 

poliqueixoso, ~ juntada a hiponcondria do pr6prio Sistema de sa~-

de que, ' impotent.:;;: em at.:;;:ndi·-lo, estimula seu \·eton1o~ Solidifi- · 

cam-se assim, as condiç6es e a trajet6ria d~ poliquei~a. 

O poliqueixoso, . a continuar insistindo, rebelde ou re-

voltadame~te contra a estrutura dos Servi~os de sa~de que nio o 

satisf~~' conduziri seus dias e noites atrav&s do monotema das 

doenças que o acometem. Há de se considen\\·, · aqui ·, que o culmina1· 
.. 

da tr~jet6ria e da hist6ria da poliqueixa conduziri esse ator~ 

mesmo que nio comprovado clinicamente doente, ~ mbrte. 

Mal qual sua condiçio de morrer, para um viver tio 

atribulado e desentontrado? Conforme os ensinamentos dos Compin-

dios das Ci&ncias .da vida, co~tuma7se pensar a morte como um lin-

dar biolcigico e, sequencialmente, o psico16gico e o social. No 

entanto, com a evoluç:io e aPt'lTfeiçoamento do hábito com as doen··· 

ç:as, O · poliqueixoso vai, gradualmentei embora relutante, afastan-

do·-se do convívio e da dinâmica intenJ.tiva, vivenciando, cada vez 

mais, exclusivamente, a leitura do seu corpo adoecido e suas cnn-

~equentes faltas de soluç:io satisfat6ria. 

Diante dessa situaçio, sua morte dá-se pelo inverso: 

suas ·condiç:5es de exist&ncia e de participaç:6es nio ·correspondi-

das, permitem-lhe, em primeiro lugar, »morrer socialmente", fren-
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te as condições de isolamento e de afastamento .· que vão se impon·-

do. Mediante o est~gio descrito, seu estado emocional deprimido, 

sua alta insatisfação e baixo nível de auto-es~ima~ permitem~lhe, 

' 
então, . "morn;:r psicologicament'e" e, ••• já não tendo mais signifi-

d t . . . 1 • . d 11 . t ,., Jl ca o os aspec os soc1o-ps1co og1cos, nB. '" · ,~ 1··:;-s _a, se~1ao, ·· mOl··-

,- e1· b i o 1 og i c amen te" ••• 

Embora toda estranheza que a situação possa fazer sus-

peitar, dada a trajet6ria e o ritual vivenciados na poliq~eixa~ 

via de 1·egra, grande parte do "tempo de vidau do ato1· social po-

liqueixoso, 5eus níveis de ansiedade, desejo e frustrar.:5es, enci-

mados pela rebeldia, pela negação da ordem e pelos infindáveis 

dilemas da não recuperação da sa~de, contribuem diretamente para 

o ".mon·er pelo inve1·so", já ques tomando po\- base seus Pl"Óprios 

depoimentos~ . o poliqueixoso não viveu, mas consumiu o tempo de 

vida q~e lhe cabia, "espreitarido a prÓpria morte" ••• 

São considerados, assi~, pelo menos tris enfoques dis-

tintos sobre "fot~mas de olha\- o mundo": a do poliqueixoso, a .do 

médico e a · do Sistema de saLtde. Citadas 11 fDl·mas do o 1 h ax" são, 

por sua vez, multidirecionadas: para dentro, para fora, par~ o 

todo, de acordo com o processo de cónstruç:ão dos dive~sos enfo-

ques, verdadeiras "aberturas" sobre o desregrado encadeamento da 

vida, algumas vezes amparado pela lucidez e esperança, outras, 

impedido o obscureiido por verdadeira estupidez e desilusão ••• 

Questionamentos céleres, urgentes, nos levem a conti-

nuadas indagaç5es, · cujas respostas intermediam explicaç5es sobre 

o inevi táve.l, at t·avés de inexp 1 icáveis 11
POl" quês~' ••• 11

PO\" que ·c r e·-

mos que a visão se faz em nós pelo fora e, simultaneamentei se 

faz de riós para fora, olhar é, ao mesmo tempo, sair de si e tra-



246 

zer o fuundo para dentro de si. Porque estamos certos de que a vi-

são depende de nó~ e se origina em nossos olhos, exponoo nosso 

intél·iol~ ao extE~\-io\·:o . falamos c;m jc.nelas da alma, ••• " <CHAUÍ:o 

i 988' . p • 33) • 

Dentre as clist intas f'onnas de "olha1· o mundo", o olha\~ 

~o poliqueixoso acaba se voltando cada vez mais para si mesmo. A 

conviv&ncia com as doen~as, com a rotiniza~~o do processo da pro

cura pela cura, garantem ao sujeito que se póliqueixa ostentar 

"uma mente adoecida num corpo doente", contrariando o pensamento 

clássico "mente sã em cot·po são11 
••• Frente ao sonho e a impotên·

cia que enfrenta e aperfeiçoa a cada investida/insatisfaç~o atra~ 

. v~s do Sistema de atendimento m~dico:o quem "fala" agora:o ~o cor

po, ria condiç~o de ~nico instrumento disponí~el ao poliqueixoso, 

já que a linguagem articulada e seus m~ltiplos recursos vieram se 

mostrando mais e mais ineficazes ••• 

Qual a competência da Sa~de P~blica frente a tais con

dições de desigualdade e de contradiç5es? Enquanto sistema propÍ

cio qu~ pudesse se tornar adequado para al~ançar respostas efica

zes ~ sa~de da ·população que se poliqueixa, contrariamente, faci

lita o multifacetamento da narrativa:o sobrecarregando o corpo ~o 

poliqueixoso; enquanto promotora de tomada de medidas t~cnicas e 

cientificas que viessem amparar ou auxiliar Medicina e m~dicos na 

seguran~a .de diagn6sticos e tratamentos, dificulta a oferta das 

necessárias respostas para a saJde daqueles que se poliqueixam; 

enquanto processo de tomada de decisão p~lo Planejamento do setor 

sa~de:o 11 esta se faz, quase semp\·e, exclusivamente, em nível poli ·-· 

tico e 

. sempre 

( ••• ) acab~-se defrontando com modelos t~dricos que nem 

podem se ap)·esentaJ· como adequados a distintas n=-alidades 
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locais ••• <UI·tGLERT, 1990, p.445). 

Assim s€ndo; a comp€tinci~ da Sa~d€ p~blica e das a~5es 

do sanitarista, restringem-se limitadas aos interesses políticos, 

atuando em nível de superestrutura, s€m considerar a formaçio da 

infraestrutura ou sua assegurada manutençio. Pergunta-se: qual 

entio o significado do sanitarista numa Sa~de p~blica assim des

C\" i ta? 

Situa~5es sio apontadas como de difícil soluçio . por 

parte do poliqueixoso que, por sua vez, culpabiliza Medicina~ mj

dicos e Serviços de sa~de como impotentes em atendi-lo. Ao mesmo 

tempo, mé-dicos apontam como dificuldades, a hipocondl·ia e a fan

tasia do poliqueixoso, além dos estreitos raios de açio e poder 

que lhes sio atribuído~ enquanto trabalhadores dos Serviços lo

cais de sa~de. Igualmente, os planejadores de sa~de apontam a in~ 

competincia dos trabalhadores do setor aliada a da popula~io 

<HINAYO, 

1986). Cada segmento, pois, responsabilizando o outro~ nenhuma 

situaç:io viável, continuismo da (in)consciincia e da política 

fragmentada .•• O que propbr? 

Estando as vis5es e interesses de cada um dos segmentos 

da sociedade voltados para alvos que nio os almejados, de que 

entio, propor o fim da poliqueixa, sua definitiva erradi-

caçio ou at~ o ansiado processo educacional que possibilitasse a 

integraçio cultu~al capaz · d€ fomentar · desenvolvimento, adaptaçio 

e regulaçio biopsicossocial da populaçio que deveria ter o direi

to de usufntil" dos Sel·viç:os que o Sist€ma de saüde ot'e\·ec€, com 

equidade e acessibilidade adequados? 
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De acordo com informa~Ses e dados coletados no decorrer 

da pesquisa, ó n~mero·de m~dicos consultantes nos Serviços de 

sa~de tem sido mantidos ou at~ mesmo diminuído, enquanto o n~mero 

de poliqueixosos, ao contr~rio, . vem aumentando e provoca~do satu-

· raçio dos referidos serviços, que sio considerados inadequados e 

planejados sem o auxílio da opiniio da populaç~o que por eles de-

veria. ser servida. As atividades m~dicas, mesmo estando cada vez 

mais especializadas, nio conseguem alcançar sati~fatoriamente o 

alvo da poliqueixa, mantendo a demanda reprimida. Tal fato, faz 

parecer ao pol 'iqueixoso~ que quanto mais a Medicina se especiali-

za, maior sua tend&ncia em "ouvir apenas o orginico". 

No entanto, o objetivo da Sa~de p~blica, da Medicina e 

dos médicos, continua sendo o de diminuir a poliqueixa. Tal faça-
. 

nha, por~m, significa apenas . livrar os poliqueixosos dos males 

q~e os ameaçam? encontrar soluç5es adequadas para os problemas 

que apontam? aperfeiçoar especialidades m&dicas no sentido de a1-

cançar~ tedrica e praticamente, medidas que possam apontar solu-

luç5es e diminuir a sensaçio de impot&ncia? ou ••• significa pos-

sibilitar uma nova estr~turaçio profissional que configure uma 

nova dimensio e atuaçio do Sistema de sa~de? 

Tal possibilidade implica, em primeiro lugar, permitir 

reformulaç5es fundamentadas no processo de descentralizaçio do 

poder de decisio, at& agora praticamente concentrado nas mias de 

planejadores que fazem de~se poder nio mais que pequenos arran-

jos, os quais nio alcançam a populaçio-alvo interessada. Em se-

gundo lugar, em cariter pritico, deve-se possibilitar sejam os 

pacientes poliqueixosos assistidos por uma equipe multiprofissio-

na1, ao·inv&s de ficarem, erroneamente, sob a tutela exclusiva do 
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mêdico consultante. ·. 
. . . 

~ donfor~e afir~aç5es ~iscut{das no decorrer des~e traba-

lho, o . poliqueixosO, . a~esa1· :de não diagnosticado como 0\"9<Hlic.a-

ment.e . adoecido, é:- um sLijeito doente. Embora não haja identifica-

,ã6 de sintomas clinicamente justificáveis~ este fato não desca-

racteriza a ~ecessidade que a população poliqueixosa continua 
. . . 

tend~ de. atençãb e ~e c~idados ~ ~aJde. 

C6nsiderando ainda a irea de Infraesttutura de Sistemas 

de sa~de e .o ptdcesso de distritalização que oc6rre .atua1mente no 

B1·asi 1, o processo de territorialização em sadde <UNGLERT,i99i), 

diante das dificuldades e resultados contraditórios que comp5em o 

c~n,rio da Sa~de p~blica, faz~se urgente sejam levados em conta a 

~cessibilidade, o Acesso, a Equidade~ o Espaço local, as áreas de 

Influ&ncia e ·de Abrang&ncia, organizados s~gundo a metodologia do 

Planejamento Ascendente, da forma como proposto por UNGLERT, no 

sentido de facilitar a identificação de "pistas" que venham pos-

sibilita1· o p1·ocesso de apropriação do "ten·itcil·io", considel·an-

do-se as barr~iras geogr~ficas, o bairro, . a participação do nível 

local e ~os setores sensitirios. 

Id~ntificação da realidade local enquanto parte impOr-

tante do processo de descentralização e consequerite desconcentra-

.ção, permitindo sejam considerados os citados enfoques (geogrifi-

co, econ8mico, cultural e funcional), possibilita maioi conheci-

mento sobre a realidade local e a população que nela desempenha 

seus pap~is interativos, fato que deveri ser levado em considera-

,ão no Planejamento das políticas e das medidas a serem adotad~s 

no setor sa~de. Para que a referida identificação possa ser exe-

cufada, · a participação direta dos usuirios dos Serviços de sa~de 
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f'az-:-se imp\·escindivel, ton1ando mais p\·óximas da realid<3.de, suas 

coridi~5es ~oncret~s de vida e sa~de •. 
. . 

A participaçi~ da ~opula~io, no ~entido da sua identi'":' 
. \ 

: .fi~a~ãb enquanto agentes sociais ativos e seu potencial 'de atua-

çio histórica, deveri ocorrer com o auxílio do~ conhecimentos 

t~óricos e pr~ticos de profissionai~ especializados no reconheci-

mento e tratamento dos processos e das dinimicas socias. Tal 

identif{ca~ão ' visa permitir que as a~5es sejam facilitadas de mo

do que ~ imaginirio e ideirio da populaç~o encontr~m c O\"\" esp on ·-· 

dincia com as formas de representição social desempenhadas pela 
,. 

população poliqueixosa, possibilitando assim, alicerçar as toma-

das de decisão e as aç:6es t&cnicas pró-sa~de dos usu~rios dos 

~e\· viços. 

Para que a realidade sócio-cultural possa ser reconhe-

cida, requer seja. identificada a própria popula~io que a comp5e 

e, a~rav&s dela, o car~ter histórico, as vis5es de mundo, as con-

tradiç5es, o saber nio-elaborado, esperando possa ser facilitado 

.o necess~\-io processo do "diálogo" entn:.' aqueles que planejad\o 

as polít.icas de saúde e aqueles que fadio uso delas. 

Implicaria, o referido di~logo, no processo de partici-

pação apenas po\· pa\·te da populaç:ãol' no ge\·a1 considerada 11 igno·-

rante e pouco participativa" e que "dever~ aprender a ouvir e a 

fala\" 11 ou mesmo agi\· dest\·utivamente sob\·e as condiç:5(~S do passa·-

do, negando-o, como se assim estivesse construindo o presente e 

lutando pela conquista da suspeitada cidadania? Planejadore~ e 

trabalhadores da sa~de são igualmente partes desse processo e 

rentes níveis de conhecimento e de ação. Faz-se necess~iro seja 
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essa uma pt·oposta 11-faça · comigo11 e não, autot"itát~ia e poderosamen·- · 

te, :'.'raça o que eu digo'.'! 

' queJ na atualidade, .mesmo fn::-nte· .às 
. . 

. novas dil·eções e intet·esses àpontados a p~xtil· da Hef'onna Sanitá-

1·ia e 8 Confe1·êocia Nacional de Saüde~ 1986, caminhos teó,·icos 

foram apontados~ aç5~s práticas planejadas~ a população convoca-

da, as . intenç5es voltadas pa1·a a codstt·ução de nov<:\s metas e, 

mesmo saúd~~ 

em continuada ciise. 

E~bora · participaçio popular tenha sido a primeira das 

exigências apontadas pelo idealizado proce~so da mudança, faz-se 

hecessário considerar que sem as contribuiç5es advindas dos co~ 

nhecimentos de profissionais sobre sociedade e saúde, as articu-

vez, a : nio p~ssarem de mera ilusão •• ~ 

Conhecimento ~eórico e habilidade de caráter t&cnico 

. são aqui apontados como .elementos facilitadores do mecanismo es-

timulador da partici~ação da população no processo global de saü-

de, o qual ultrapassa os limites da desc~ição da mera somatória 

de doenças, buscando possibilitar a confluência · constr~ti~a do 

diálogo entre usuários, planejadores de saúde e m&dicos. O diálo-

go, espera-se seja elemento contributivo para que ocorra o tão 

desejado e nec·e~~át·iO 11 pt·ocesso educativo ·. glob<:~.ln, visando a satt·-

de biopsicossoci~l da população. 

Sadde . da população ~ sin8nirno de Sistema de sadde sau-

dável? 

Em tendo sido identificado o processo de territoriali-

zaçio, · apoiado nos recursos t&cnico-científicos das Ciências da 
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devedio 

·utilizar-se de tais informaç6es como pri-r~quisito para as aç6es 

a serem adotadas. Tais . infor~aç6es, proporcionaria,• aind~, a es

truturaçio e instalaçio da equipe multiprofissional em car~ter 

multidisciplinar, para atendimento dos usuirios dos serviços de 

saltde, de modo a instalar a necess~ria descentralizaçio de deci-

s5es e aç6es, ampliando horizontes e enfoques sobre doenças e 

doentes, culminando no consenso de divisio de responsabilidades. 

Divisio de responsabilidades, por sua vez, nio signifi-

ca criaçio de um sistema de ''distribui~io de doentes" como se nu-

ma simples tentativa de provocar um esvaziamento dos Serviços, 

mas uma açio de multiresponsabilidade convergentes para um mesmo 

interesse: o resgate da saÜde da populaçio, de tal modo que cada 

profissional que componha a equipe tenha conheci~ento dos pap~is 

a seiem desempenhados pelo outro, constituindo, todo o grupo, um 

"espí1·ito de equipe", buscando, com isso, principalmente a el imi-

naçio da poliqueixa. 

A açio de. multiresponsabilidade, resultante do trabalho 

da equipe multiprofissional em sa~de, deveri estar atenta para 

aqueles indicadores fornecidos pelos prciprios usuirios dos Servi-

ços de saüde sobre seu modo de . vida, sua leitura sobre cor-

po/ado~cimento/cura, possibilidade e extensio de açio, fato1·es 

esses que .devedio cont 1~ ibui l" panJ. a comp1·eensão do binômio sa~-

de/doença nio apena~ como um processo biologizado, mas . como indi-

cadores da realidade sdcio-histdrica da qual a população ~ parte 

decisiva. 

Tendo como questio fundamental o processo cooperativo 

da equipe multiprofissional, os trabalhadores de saüde contaria, 
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~l~m dos corihecimentos t~cnicos e científicos próprios da sua 

fonnação .unive,·sná,·ia, com uma mu1tidisciplina1·idade de conheci-:

mentos soiHe os quais · deve1:ão ·<3.t U<3.l". l~ão se\- ia ess~ Um ind i~: ~7..dor 

disciplinas 

que viessem ampar~r a visão m~dica sobre o processo de instala-

ção, manutenção e diversificação de doenças x modo de vida? 

As reflex5es e discuss5es do presente trabalho nos le~ 

·vam a propor, entãd, que, ao serem recebidos pelos Serviços de 

satlde, os poliqu.eixosos tenham suas condic;:5es de adoecimento, es-
. . 

·. . . . . 

tágio das doenças, nível de queixas, ~ondiç5~s orginic~s, histó-

rias clínic~ e ~ir~rgica, particularismos, tempo de demarida, su-

cessas e insu~essos por ela apontados, pluralidade de sintomas, 

av~liados pelos m~dicos que fazem parte da equip~ multiprofissio

nal • .. liediante as àvaliac;:Ões e diagnósticos, serãoos poliqueixo-· · 

sos encaminhados~ - outr6s membros da equipe multiprofissional, no 

sentido de m~lhor atendi-los em suas necessidades reais, sejam 

elas de caráter bio16gico, psicológico, social, funcional ou cul-

Salientando uma vez mais, a proposta do trabalo ' multi~ 

profissional ni6 tem· por objetivo o mero esvaziamento da popula-

ção poliqueixosa, nem tampouco sua pulve1·ização, ou ·, piO\-, a sim-

ples transferincia continuada do problema de especialidade para 

especialidade, mas um trabalho cooperativo e consciente da equipe 

em relação ao sujeitos doentes~ considerando ser aquela, conhece-

do~a .dos pap~is desempenhados pelos diferentes membros da própria 

equipe, da história biopsicossocial dos poliqueixosos e das ca-

racterísticas sócio-históricas que constroem seu cotidiano. 
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. Dessa fonna, especialistas .das <heás médica, psicológi·- · 

ca e social, formar~6 · uma equipe multidiscipli~ar necessiria· ao 

trabalho da reconquista de sa~de em carite~ · global ~ resg~fe dos 
\. 

sujeitos adoecidos de modo a . aten~i-los ni sua multiplicidade de 

· quei~as, na busca de interpret~çio adequada dcis s~ntomas e sinais 
. . . ' . 

~or eles apontados, fundamentados nos tonhecimentos t~cnico-cien-

·~íficos dos m~dicos a ní0e1 das suas comp~tincias e especial . ida~ 

~es, este~dendo os cuida~os que se fizerem nec~ssirios a outros 

profissionais que nio exclusivamente os da Medicina. 

Referid6 . consen~o fa~ultari seja descon~entrado e des-

mistificado o n poder de cura" e a "am·a mágica" at 1· ibuídos aos 

~~d~coi, visto~ co~o ~nicos responsiveis pelo sucesso ou insuces

~o · na retomada dá sa~de dos poliqueixosos, nio rio sent{do d~ di-

minuir seu poder de resolutividade ou esfera de.aç~o, mas Ma in- · 

teriçio de busca1· compl·eende\· e atendel· aos . t·eclamos dos ato1·es 

sociais adoecidos, . vistos agora como sujeitos envolvidos numa 

.~ulti~licidade interativa. 

Vale ressaltar~ esta proposta · nio deve parecer, em ne-

·nhLuna hip6tese, um sistema de tr~balho ou de aç5es isoladas, mas . . . . . 

um processo cooperativo capaz de cumprir e configurar as inten-

ç5es e objetivos de uma equipe multiprofissional apta a promover 

o usu~~io dos Serviços de sa~de, enquanto um at~r social, na con-

quista da cidadania, reinserindo-o num processo amplo de partici~ 

pad\o e constnu;:ão do neces·sát·io espÍr .ito comunitá1·io, ton1ando-

se, acima de tudo, um verdadeiro processo educativo. 

A ·partir daí, esta~ia sendo instalado o processo de vi-

gil~ncia de sa~de e, com isso, instaurada e revista a funçio do 

Sanitarista junto das oportunidades. previstas por uma Sa~de p~~ 
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bfica deveras eficaz. 

·Poderia, todavi~, um sistema d~ atendimento assim , es

truturad~ prever açSes que generalizassem doentes, doenças o~ po

li~u~ixa~: que . pudessem, ou at~ mesmo provocassem um aperfeiçba

mento dos sujeitos adoecidos, gerando uma nova ndoença da doen

ç~"? Nio, desde que equipe multiprofissional e usuârios dos Ser

viços· de :" sa~de mantenham eticamente as regras do diilogo como 

condiçio · bisica fundamental do processo de construçio hist6rico

so~ia1, no qual o elemento humano e seu processb de c6nscientiza

çio sejam levados em consideraçio. 

Simplificado demais tal raciocínio? Difícil cumpri-lo? 

Compreende-se . at~, ·que em ~ssim sendo, as ~egras de açio e toma

dai de conduta, vistas pela metodologia de planejamento idealiza

da de forrna ascend~nte, tornem-se facili~adores do processo d~ 

procura pela cura ••• 

Resta apenas coragem para execuçio, marttidas as inten

çSes d~ que, ao inv~s das doenças, sejam promovidos os homens 

doentes.~. 
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8. i . A!'-IEXO i 

ROTEIRO PARA OS DEPOIMENTOS PESSOAIS <POLIQUEIXOSOS> 

8 .1.1. Dados-con tl-o 1 e do po 1 i queixoso: 

- Idade 

- Sexo 

Tipo de ocupaçio 

Grau de instruçio 

8.1.2i Temas abordados: 

Concep~io sobr~ Sa~de e Doença 

- Concepçio ~obre M~di~o, Medicina, Medicamentos 

e Servi~os de Saúde 

Tempo de queixas 

Especialidades procuradas 

Especialidade(s) apontada<s> co~o a(s) d~ maior 

r~solutividade em relaçio ~s queixas apres~nta

das 

Significado da procura por tratamento de sa~de 

Concep~io sobre Diagndstico 

Níveis de satisfação alcançados 

Sentido entre informaç5es ticnicas e . ordena~5es 

recebidas/cumpridas 

- Consulta midica: Relato/Comunica~io/Interaçio 

social 

SiMtomas x cd~igos comunicativos 

- As metáforas e 11
0 oub-o11 

- Temores e Esperan~as 



Conce.-p.;Ões sobre.- o P\"Óp\·io corpo 

- Re.-presentaçio social enquanto poliqueixoso 

A Poliqueixa: conte~do~ ato e expe~tativa · 
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.. 8. 2. · AI~EXO 2 . 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA CH~DICOS> 

8.2.1. Dados-controle do entrevistado: 

- Idade 

- Sexo 

~ Categoria Funcional 

Espec ia 1 idade 

- · Tempo de servi~~ na ~rea 

8.2.2~ TEMAS ABORDADOS: 

- Concep~io sobre doente 

Conc~p~5o sobre sa~da x doen~a·x Servi~os dé 

sal.\de 

- C~ncep~io sobre Medicamento, Medicina e Resolu-

tividade 

~êia~i6 m~di~6 x paciente 

Co~sulta m~d -ica - x T~~tament~ x Efic~~ia 

Medicina/Doentes: <Rela~ões Necessc\l·ia~> . 

Diferentes tipos de queixosos I Distintos ni-

veis de queixas · 

Fatores que mais iriterferem nas queixas . 

. - O discurso d~ poliqu~ixoso 

Preferincias : por certas e~pecialidades m~dica~ 

- Dificuldades/Facilidades . para form~la~5o do 

·. ·. diagnóstico 
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nLeitun:~, do co,·po11 ·pelo poliqueixoso x metáfo-

ras x·"concepç6es profanas" 

Tl·aduç:ão dos sintomas I Códigos con1únicativos· 

Hipocondria/Hetiforas/Hipocondria ••• 

Satisfação x Frustraç:ão enquanto m~dico 

Representação social enquanto m~dico 
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