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RESUMO 

 

O objetivo desta investigação é desvelar como tem se processado as vivências dos 

acompanhantes de pacientes adultos internados em uma instituição hospitalar no Estado do Rio 

Grande do Norte. Trata-se de um estudo onde o uso da técnica de observação participante, 

associado ao uso de entrevistas e conversas informais geriu categorias como o descompasso entre 

as prerrogativas da Política de Humanização-HumanizaSUS e as práticas realizadas nas 

instituições hospitalares, as relações que se estabelecem entre os acompanhantes e os demais 

sujeitos do campo de pesquisa, relações família, permanência da mulher como cuidadora, 

itinerários terapêuticos, dramas, religiosidade e segredos. De tudo isso constata-se que 

acompanhar é muito mais do que apoio emocional ou ajuda, é um ato complexo em diversos 

sentidos. 

 

Palavras-Chaves: Acompanhante de pacientes. Vivências. Humanização. Hospital público/RN.  

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to reveal how caregivers have lived the experiences from adult 

patients admitted in a Rio Grande do Norte’s state hospital. This is a study where the use of the 

participant observation, associated with the use of interviews and informal conversations handled 

categories such as the mismatch between the prerogatives of Brazilian Health Care Policies 

(HumanizaSUS) and practices performed in hospitals, the relationships established between the 

caregivers and the other subjects of the research field, family relationships, permanence of 

women as caregivers, therapeutic itineraries, dramas, religiosity and secrets. To sew up it appears 

the role of a caregiver is more than emotional support or help, it is a complex act in several 

directions. 

 

KeyWords: Patient Caregiver. Humanizacion. Experiencies. public hospital. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho que traz a tona questões que nos impele pensar sobre o quadro de saúde 

pública, objetivo empreender um olhar e análise sobre as vivências dos acompanhantes nos 

serviços de saúde, onde sob escopo das diretrizes da Política Nacional de Humanização de 

Atenção e Gestão do Sistema Único de Saúde- Humaniza SUS, observa-se como se está 

processando a Lei de Acompanhamento regulada pelo Estado, no que se refere aos indivíduos 

que acompanham seus pacientes. 

Buscando retratar essas experiências cuja intermediação da situação de doença do outro e 

não de si se reflete em inúmeras problemáticas, procurarei desvelar o evento através de pesquisa 

de campo etnográfica realizada por período de dois meses em um hospital regional localizado no 

Rio Grande do Norte e cujos atendimentos são realizados, em sua grande maioria, com público 

residente no interior do Estado e com famílias que geralmente pertencem a substratos populares 

de baixa e média renda tanto urbana quanto rurais. 

O lócus de pesquisa escolhido foi a Clínica Ortopédica, especialidade em que a instituição 

campo de pesquisa é referência em atendimento. 

Sob as alíneas da humanização muito já foi explorado, sobretudo no campo da saúde e 

biomedicina. Esses campos de conhecimento geralmente enfatizam como necessidade dos 

pacientes que se encontram internados em instituições hospitalares, a companhia de um 

acompanhante, bem como a participação ativa desse sujeito no processo de hospitalização como 

algo indispensável ao bem cuidar. Mas sob que condições vem sendo feito tal empreendimento? 

Ao escolher como interlocutores de pesquisa os acompanhantes, tal qual Mariza Peirano, 

(2010 p.53) deixo descoberto alguns traços meus característicos. Como meus interlocutores 

desempenhei e desempenho ainda hoje em diversos momentos papel de acompanhante de 

familiar. E nesse sentido essa experiência de pesquisa vai de encontro a “uma antropologia de seu 

próprio povo como algo mais árduo, mas também a mais valiosa conquista de um pesquisador de 

campo” (BRONISLAW MALINOSKY, 1978, p. 14). 

Optar por temática tão próxima resultou em uma série de exigências. Sua elaboração 

demandou ampla busca de cabedal teórico que não só elucidasse o que fazer e como buscar meu 

recorte, mas, sobretudo auxiliar na própria promoção do estranhamento, na medida em que sendo 

eu a maior parte do tempo uma deles, se fazia necessário questionar, ter que reavaliar, observar e, 
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sobretudo reconhecer e aceitar a existência de diferenças, num exercício crítico constante e 

inquietador. 

Era preciso, portanto sair da identificação do outro através de piedade, da identificação 

com os sofrimentos, de me colocar no lugar deles, se fazia necessário entendê-los, mas como 

fazê-lo? 

Peirano (2010, p. 75) nos diz que a verdadeira linhagem intelectual na antropologia é um 

produto individual, artesanal, portanto, mas com implicações coletivas- ela não pode ser 

“ensinada”; ela é produto da leitura de clássicos, da experiência etnográfica e da influência de 

vários métodos. 

Nesse sentido e concordando também com o que aponta Evans Pritchard, que nos diz que 

“A primeira exigência para que se possa realizar uma pesquisa de campo é um treinamento 

rigoroso em teoria antropológica, que dê condições de saber o que e como observar, e que é 

teoricamente significativo (EVANS PRITCHARD, 2005, P.243), busquei realizar tal experiência. 

No exercício de “treinamento em teoria antropológica”, as contribuições de alguns autores 

foram primordiais em amplos aspectos. 

Com Malinowsky (1978) e sua exigência de experiência de campo prolongada como 

indispensável ao fazer etnográfico, pude através da técnica de observação participante  atingir 

aspectos da realidade de meus acompanhantes que não se faziam presentes em suas falas, 

ampliando assim o leque  de conhecimento a respeito de suas vivências. Essa técnica, em moldes 

mais contemporâneos, possibilitou ponderar aspectos que até então tinha como corriqueiros num 

exercício de relativização e estranhamento não só com relação aos interlocutores, mas até mesmo 

a própria postura de permanência no campo, que apesar de não ser tão extensiva e ou realizada 

em cultura exóticas, não facilita nem tampouco exime uma identidade rígida de pesquisadora, 

obrigando a busca por um equilíbrio no desempenho dos papéis sociais ali presentes. 

Outro teórico imprescindível no meu processo de construção foi Gilberto Velho (1980) 

que em seu artigo “Observando o Familiar” problematiza os aspectos referentes a familiaridade e 

proximidade com o campo, ou seja, aspectos que entremearam minha pesquisa do início ao final. 

A busca pela objetividade, neutralidade e cientificidade como premissa para o 

desempenho do trabalho antropológico, segundo ele, sempre se apresenta como uma dificuldade, 

sobretudo quando o estudo é referente à nossa própria sociedade e cultura, não sendo diferente 

neste trabalho. 
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Ser objetivo quando se está em ambiente familiar, quando conhecemos “muito bem” a 

realidade a que nos dispomos pesquisar, o distanciamento, estranhamento, pode resultar bastante 

penoso. Velho (1980), todavia demonstra que essa questão de separação entre o familiar é 

artificial, algo que tem de ser mantido de uma forma “disfarçada” para conseguir objetividade. 

Compactuando com seus pensamentos, durante o processo de construção e pesquisa de campo 

para o trabalho, presenciei e acredito que o envolvimento é inevitável com o objeto de estudo e 

isso não constitui defeito ou imperfeição. Todavia isso não significa que se entenda a lógica de 

suas relações, tampouco que o conhecimento decorrente da proximidade não possa estar 

seriamente comprometido pela rotina, hábitos, estereótipos, se não for colocado constantemente 

em processo de relativização e objeto de reflexão sistemática.  

Outro aparte importante deste teórico para essa pesquisa é o entendimento de que o 

conhecimento de indivíduos e situações é derivado de um sistema de interação cultural e 

historicamente definido, portanto, o que vem apresentado ao longo das páginas que seguem não 

refletem verdades absolutas, mas um recorte do real situado em um contexto sócio-histórico 

específico, cujo processo de conhecimento da vida social implica em um grau de subjetividade 

com caráter aproximativo e não definitivo. 

Em se falando de subjetividade é mister pontuar que essa foi parte nevrálgica constante, 

desde a construção do objeto, passando pela permanência no campo, sendo assim impossível 

também de ser ignorada no processo de elaboração etnográfico do trabalho. 

Vale pontuar que por subjetividade, tomo de empréstimo o conceito de Sherry B. Ortner 

(2007, p. 373) me referindo assim ao conjunto de modos de percepção, afeto, pensamento, 

desejo, medo e assim por diante, que animam os sujeitos atuantes. As formas culturais e sociais 

que modelam, organizam e provocam aqueles modos de afeto, pensamento, etc. As leituras dos 

textos dessa autora também contribuiu para panorama feito acerca da questão da subjetividade 

desde os clássicos até períodos pós-modernos. 

Ainda acerca da temática da subjetividade, outras teóricas se somam na minha busca de 

como ponderar a subjetividade latente em meu campo, como Favret- Saada que em seu “Ser 

Afetado” (2005) problematiza a vivência do trabalho de campo e os processos de modificação 

que levam a novos procedimentos nos escritos etnográficos que, segundo ela, seriam mais 

produtivos conforme a permissão do autor de “ser afetado”. Ou ainda Carmem Suzana 
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Torniquist, (2006) que problematizando as “vicissitudes da subjetividade” ajudou na 

compreensão e decisão de como elaborar o texto. 

Ao me deparar com as dificuldades de aprovação do comitê de pesquisa e notícias 

relacionadas a esse respeito na pauta de atuação da ABA-Associação Brasileira de Antropologia-, 

senti ser útil incluir no trabalho minha experiência pessoal de modo a demonstrar como é 

importante essa discussão para realização de pesquisas futuras.  

Com experiência e aportes teóricos de ambos os campos de conhecimento como Dirce 

Guilhem E Dirceu Greco (2010) que realizam panorama da implantação e desenvolvimento 

destes comitês no Brasil sob uma óptica multidisciplinar; passando por Cardoso de Oliveira 

(2004) e sua obra “Pesquisa em versus pesquisa com seres humanos”, que enfatiza a disparidade 

existente entre os campos e por tal não se poder elevar todos a um mesmo modelo, pude 

compreender melhor não só como tem se processado as permissões para pesquisa no campo 

científico, mas os embates que remetem ao modo de ação discrepante da realidade por parte dos 

atuais orgãos gestores da permissão. 

Como fiz uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encontrei tal como pontua 

Ana Maria Barros Aguirre (2010), desafios e dificuldades em sua elaboração, já que em pesquisa 

antropológica o consentimento não é dado sob as mesmas prerrogativas que nas ciências 

biomédicas. 

A construção do panorama sobre a Política Nacional de Humanização, como esta se situa 

e a crise e sua repercussão a nível nacional e local, fundamentou-se nas análises de documentos 

oriundos da base de dados do Ministério da Saúde, associados à dados do Governo do Rio 

Grande do Norte e de campo. A intenção é situar o leitor no espaço-tempo em que a pesquisa é 

empreendida de modo a elucidar tal qual Polignano (2009) que embora seja esta um recorte do 

real, não se pode deixar de ter em mente que o quadro atual vem sendo formado e reformulado ao 

longo dos anos. 

Aportando no descompasso entre teoria e prática dos ideais do Sistema em questão, me 

ancorei teoricamente em textos que promovem uma leitura instigante e comprometida com os 

fundamentos das ciências sociais frente às questões sociais e de saúde, como Victor Vicent Valla 

(2005). 

Acerca das vivências e falas dos indivíduos, a base nesse sentido decorre de autores como 

Simmel (1971) e (1939) e suas análises acerca do “conflito” e sua positividade a ser considerada; 
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e “segredos” como dissimulador de realidades, bem como Victor Turner (1974) frente às 

frustrações, rupturas, enfim, do drama social de ser acompanhante. Já Sherry Ortner (2007) 

colaborou através de sua discussão sobre “agência” em sua dupla faceta, mas, sobretudo no que 

diz respeito a essa como meio de poder de ação no contexto de relações de desigualdade, de 

assimetria e de forças sociais colaborando tanto no sentido de assimetria de poder entre 

acompanhantes e os demais envolvidos, assim como aspectos de gênero e sexualidade. Soma-se 

ainda Torniquist, (2004) e Domingues (2002) com seus relatos sobre os acompanhantes em suas 

pesquisas, possibilitando junto a outras leituras um panorama sobre o que já foi realizado sobre a 

temática dotando-me de maior conhecimento de fatos. 

Por fim, ao buscar entender as motivações que levam a continuidade da mulher no papel 

de cuidadora e partindo da categoria mulher, remeto a autores de diversos campos de saberes 

como Mead (1988), Rosaldo e Lamphere (1986), Levi-Strauss (1956), Fraçoise Herítier (1989), 

Gayle Rubin (1986), Judith Butlher (2003), Berenice Bento (2006), Bourdieu (2005), 

Albuquerque Júnior(2003), pontuando sobre a questão de sua desconstrução e como apesar desse 

aspecto, no campo de pesquisa, ainda perdura tal imaginário. 

Em suma, buscando entender as experiências dos acompanhantes de pacientes adultos do 

Rio Grande do Norte, adentrei nesse universo repleta de receios e indagações. Afinal, como 

penetrar num campo cujos processos hierárquicos já subjugam meu conhecimento a algo menor? 

Ou ainda, como empreender um diálogo entre os saberes quando ainda sou eu apenas aprendiza? 

Afinal como discorrer empiricamente sobre uma temática tão próxima a mim, onde fui e ainda 

sou um deles? 

Dentro deste universo, quem são e como se definem os sujeitos da pesquisa segundo suas 

vivências? Como estas vivências tem se processado dentro da instituição campo de pesquisa, 

positiva ou negativamente? Há efeitos ou impactos desse modis operandi da política de 

humanização na experiência desses sujeitos? Quais as principais categorias que surgem da 

observação e análise do campo? Como o hospital tem os visto e é visto por eles dentro do 

processo de atuação de saúde e doença e o que faz para que as diretrizes da Humaniza SUS sejam 

ou não cumpridas? Essas foram algumas perguntas que busquei responder quando da elaboração 

desse trabalho. 

Tais questionamentos, porém não foram os únicos. Durante o período de campo outras 

situações e percalços acabaram trilhando os caminhos que essa pesquisa acabou por tomar, 
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reverberando que a prática da pesquisa de campo etnográfica responde, portanto a um processo 

científico em que a produção dos dados é resultado da inter-relação entre pesquisador e sujeitos 

de pesquisa em intercâmbio no contexto pesquisado e da qual as técnicas de pesquisa, observação 

direta, conversas formais e informais e entrevistas são partes constituintes. 

O conhecimento dessa realidade, não se esgotam nessas linhas. Com os dados esmiuçados 

ao longo do trabalho, espero possibilitar pela apresentação dessas realidades uma contribuição 

aos estudos já realizados sobre a temática, que não são muitos. 

A estrutura desse trabalho é composta por quatro capítulos. No primeiro capítulo 

intenciona-se a explanação sobre a construção do objeto de pesquisa contemplando aspectos da 

escolha pela temática, trâmites e entraves da ética em pesquisa nas ciências antropológicas, 

percursos e percalços para a construção da pesquisa e realização do campo, o processo de 

construção do texto e subjetividades. 

Dando continuidade, no capítulo seguinte explanando sobre a Política Nacional de 

Humanização, adentra-se nas incompatibilidades entre os ideais propostos pelo Sistema e a 

realidade encontrada no campo e os desdobramentos da crise na saúde a nível nacional e no 

Estado onde é desenvolvida a pesquisa. Tenciona-se ainda sob tal trama, tomar a relação do 

acompanhante e os demais membros envolvidos no processo, sobretudo no enfoque 

acompanhante e paciente, quando da necessidade de atuar ativamente no processo de cura; seu 

papel e alcance dentro da política de saúde pública, os limites e possibilidades das redes sociais 

das famílias fornecerem apoio para o provimento de cuidados da saúde. 

O capítulo seguinte, por sua vez, dedica atenção a apresentação e análise das realidades e 

vivências dos interlocutores de pesquisa encontradas no campo, ponderando itinerários 

terapêuticos, conflitos, dramas sociais, o papel da religiosidade, sexualidade e segredos, ou seja, 

desvelar o fenômeno do ser acompanhante de paciente adulto a partir da análise das falas desses 

indivíduos sobre a experiência de ser acompanhante de outro. 

Quanto ao último capítulo adentro as questões acerca de gênero e cuidado na qual 

partindo de aspectos históricos e recuperação dos estudos de mulher e gênero, adentro sobre o 

papel da mulher enquanto cuidadora mostrando como as vivências por elas relatadas, reafirmam 

o caráter patriarcalista de subordinação arraigados no imaginário social pelos  processos de 

dominação masculina e simbólica, os quais são enviesados pela ótica da construção social e 

cultural. Se fazendo, pois, a partir do lugar, campo, região. 
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Enfim, com início marcado pelo acaso (Peirano, 1995), a maneira como a pesquisa foi 

sendo desmembrada a fez ancorada o máximo possível em estudos que viabilizem um 

embasamento teórico amplo, cuja intenção é lançar um olhar sobre o problema, empreendimento 

que busco esmiuçar a seguir. 
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1 ENTRE CIÊNCIAS, REENCONTROS E AFETOS: PERCURSOS E ASPECTOS 

METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

1.1 EXPERIÊNCIA DE SUBJETIVIDADE E ÉTICA NUM CONTEXTO ANTROPOLÓGICO 

 

As linhas que se seguem, em caráter geral estão marcadas pelas inquietações de uma 

aprendiza de antropóloga. Seja a respeito de como iniciar seu trabalho de campo (como conseguir 

interagir com seus interlocutores, como proporcioná-los retorno sobre o que ali é feito ou até 

mesmo a importância de suas vivências para compreensão da realidade de modo a viabilizar 

modificações nas atuais práticas no campo da saúde), ou ainda a respeito da elaboração do texto 

acadêmico, refletem o processo de construção e busca de um empreendimento que se pauta no 

relato de sua experiência. Experiência essa que, no entanto não se fecha em histórias do campo, 

contemplando outros aspectos indissociáveis da construção do saber antropológico/científico. 

O interesse acerca das questões das representações e práticas
1
 no campo da saúde de certo 

modo sempre estiveram presentes em minha formação na busca por conhecimento. 

Vinda de uma família de classe popular e apaixonada pelas ciências, desde muito jovem 

fui incentivada a ser uma profissional de medicina. Entretanto, ao longo dos anos e quando da 

escolha de minha graduação, a opção pela área das humanidades por motivos variados se tornou 

muito mais latente que as “sutis” investidas familiares. 

Já dentro da graduação na UFRN- toda ela cursada sob as intempéries de ter de 

desempenhar constante papel de acompanhante de meus familiares- e cursando o componente 

curricular “Introdução a Teoria Antropológica” fui apresentada pelo professor Carlos Guilherme 

Octaviano do Valle as diversas vertentes da antropologia, e, como grata surpresa, conheci a 

antropologia da saúde, tendo assim, pois a oportunidade de aliar duas paixões, antropologia e 

saúde. 

Durante todo meu período de formação aliando a temática da saúde a outros componentes 

curriculares, para não me fechar em apenas um campo, cursei disciplinas que sem sombra de 

                                                
1
 Acerca das representações e práticas no campo da saúde, tal como Alves e Rabelo 2004, p. 107 e 108 

tomo a doença como algo que se constitui também e principalmente em significação, e o discurso dos 

indivíduos como porta de entrada para esse universo de significações - pressupondo, assim, que a 
subjetividade de quem fala entra de alguma forma em cena - e que se reconhece, ao menos implicitamente, 

o caráter polissêmico das palavras utilizadas no discurso sobre a enfermidade, [Grifos nossos]. 
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dúvidas me levaram a chegar ao campo de pesquisa em que me encontro, tais como o curso de 

Antropologia e Gênero e o Seminário Especial de Antropologia I. 

Em caráter geral tais disciplinas contribuíram respectivamente para um novo olhar, seja 

pela ampliação dos horizontes acerca das construções culturais sobre os sexos e o gênero (cuja 

preparação para um campo biomédico havia de certo modo limitado a um cunho biologizante), 

seja, no caso da segunda, (com enfoque dado relativo aos processos de saúde e doença e grupos 

de ajuda mútua) porque foi em decorrência desta que cheguei à temática de minha monografia de 

graduação.  

Intitulada Você tem fome de que? Um estudo antropológico do corpo na compulsão 

alimentar trata sobre a experiência de adictivos por comida e suas experiências com relação à 

adicção e seus corpos em um grupo de ajuda mútua, o CCA – Comedores Compulsivos 

Anônimos, localizado no bairro de Lagoa Nova na cidade de Natal-RN, desempenhada sobre a 

orientação do Professor Carlos Guilherme. Primeira experiência etnográfica, a realização desse 

trabalho tornou-se bastante complicada há época, o grupo pouco após meu período de pesquisa de 

campo encerrou suas atividades, o que inviabilizaria uma continuidade de pesquisa.  

Findada a graduação e aberto o processo de seleção para o mestrado em Antropologia 

Social, o desejo de continuar na academia era latente, todavia, minhas atribuições de 

acompanhante eram cada vez mais freqüentes e a essa altura já haviam modificado totalmente 

minha rotina, inclusive me levando a fazer opções que de certo modo atrapalharam meu 

desenvolvimento acadêmico nos moldes como intencionava, levando-me a desacreditar em uma 

continuidade nos estudos, uma vez que o “ser acompanhante” já havia se tornado o papel 

principal a ser por mim desempenhado. 

Ingrid Elsen (1994) afirma que a doença é uma fatalidade da existência que abala os 

referenciais do ser no mundo levando, por vezes a uma desorganização e ruptura do seu mundo 

pessoal e familiar. Desempenhando constantemente papel de acompanhante e vivendo na pele 

essa ruptura marcada pela dificuldade de conciliar a vida hospitalar com os desejos de 

continuidade acadêmica, são dos imponderáveis da vida real (Malinowsky, 1978), que surge, 

depois de tantas idas e vindas a saída e a temática de que agora trato.  

Imponderáveis porque foi desempenhando meu papel de acompanhante e vivenciando 

uma situação de conflito vivida por uma acompanhante da mesma enfermaria em que me 
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encontrava, que surge a ideia de estudar as vivências desses sujeitos sociais no Sistema Único de 

Saúde sob escopo da Política de Humanização da Atenção e Gestão – HumanizaSus. 

Inicialmente a idéia pareceu atraente talvez mesmo pela possibilidade de aliar um modo 

de voltar as minhas atividades acadêmicas sem deixar de lado a realidade de acompanhante, ao 

mesmo tempo em que me permitiria estar na vertente de saúde e doença, bem como gênero, 

corpo e sexualidade, que tanto me interessa.  

Nesse sentido após muito pensar pode-se dizer que a justificativa para a escolha de 

pesquisa etnográfica num ambiente hospitalar, enfocando os acompanhantes de pacientes como 

recorte para minha dissertação de mestrado, deve-se ao fato de ter uma convivência longa nesse 

campo, seja inicialmente como usuária/personagem ou como pesquisadora, num momento 

posterior.  

Mas essa convivência não pode deixar de levar em conta algumas dificuldades que se 

tornaram tão latentes que permeiam todas as linhas desse trabalho. Uma delas e talvez a mais 

pungente diz respeito ao desafio do estranhamento do familiar, uma vez que tal como meus 

interlocutores fui e sou acompanhante de paciente adulto em hospital público, o que implica para 

um bom trabalho uma desconstrução de crenças pessoais. 

 Para estranhar meu objeto, torna-se indispensável uma conversão do sujeito as tramas do 

significado do objeto, da qual uma nova postura deve resultar em uma nova subjetividade e cuja 

tensão sujeito-objeto é parte da constituição da identidade do antropólogo, assim como dos 

recortes que resultaram na pesquisa. Nesse sentido tal como pontua Da Matta (1978) durante todo 

o processo fez-se necessário primeiro me colocar diante do outro e o tomar como foco do meu 

olhar, espantando-me com aquele grupo que antes era o meu próprio, aprendendo assim a fazer 

do familiar algo exótico. 

A construção desse objeto de pesquisa, embora tenha surgido de forma inesperada, quanto 

a sua elaboração demandou ampla busca de cabedal teórico que não só elucidasse o que fazer e 

como buscar meu recorte, mas, sobretudo auxiliar na própria promoção do estranhamento, na 

medida em que sendo eu a maior parte do tempo um deles, se fazia necessário questionar, ter que 

reavaliar, observar e, sobretudo reconhecer e aceitar a existência de diferenças, num exercício 

crítico constante e inquietador. Como dito anteriormente, era preciso sair da identificação do 

outro através de piedade, da identificação com os sofrimentos, de me colocar no lugar deles, se 

fazia necessário entendê-los. 
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Outra dificuldade presente constantemente nesse trabalho é o próprio lócus de pesquisa. 

Recrutando meu objeto no seio de uma instituição socialmente consagrada a uma área de 

conhecimento marcadamente biomédica – o hospital – e sendo eu uma pesquisadora iniciante no 

campo das humanidades, estive durante toda a pesquisa situada nas fronteiras e diante de uma 

condição marginal entre os lugares de fala legitimados em cada uma dessas perspectivas. Essas 

fronteiras tornaram-se mais problemáticas, sobretudo na figura dos Comitês de Ética em 

pesquisa, problematizado no tópico abaixo.  

 

1.1.1 Dos comitês de ética 

 

Trabalhar entre ciências, antropológica e biomédica, nem sempre é trabalho simples. A 

aproximação entre elas ao mesmo tempo em que figura como algo valioso, não deixa de ter seus 

percalços diante de algumas contraposições desses saberes. No caso dessa pesquisa 

especificamente esses aspectos contraditórios e conflituosos figuraram majoritariamente naqueles 

processos dirigidos a garantir a ética em pesquisa, sobretudo através de seus comitês, que no caso 

dessa pesquisa foi encaminhado ao Cep/Conep da universidade e negada após quase cinco meses 

sob alegação de não atender as normas vigentes.  

O difícil diálogo em torno dos procedimentos para garantir uma regulamentação de 

princípios éticos nas pesquisas nem sempre foi uma preocupação em ambas as ciências – 

biomédicas e antropológicas. Segundo Dirce Guilhem e Dirceu Greco (2010) as formulações 

iniciais acerca das resoluções, diretrizes e requisitos que visam à proteção dos participantes de 

estudos, ou seja, uma real preocupação e medidas protéticas dos partícipes de pesquisa no Brasil, 

data dos anos 1980 e acompanhando tendências globais referem-se em sua totalidade a pesquisas 

no campo biomédico. 

Com a resolução do Conselho Nacional de Saúde 01/1988 delimitou-se os princípios 

éticos para o desenvolvimento de pesquisas na área da saúde, pontuando, contudo a necessidade 

de ampliação desse campo de ações e conhecimento: os processos biológicos e psicológicos do 

ser humano, os vínculos causais das doenças e sua relação com a prática médica e estrutura 

social, a prevenção e controle de problemas de saúde, as técnicas e os procedimentos utilizados 

na atenção a saúde, os efeitos nocivos do meio ambiente sobre a saúde humana e as 

possibilidades de produzir insumos para a saúde. Soma-se a isso ainda, indicações particulares 
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quanto à descoberta de novos recursos profiláticos, diagnósticos, terapêuticos e de reabilitação, 

fármacos, protocolos para menores de idade, grávidas, lactentes, incapacitadas de consentir, 

pesquisa com órgãos, tecidos e microorganismos patogênicos. (BRASIL, 1988). 

É nessa mesma resolução também que encontramos a recomendação da criação de 

comitês de ética e comitês de segurança biológica das instituições de saúde e pesquisa no Brasil, 

cuja principal premissa era a necessidade de submeter os protocolos de pesquisa a uma revisão 

ética anterior ao início da pesquisa, salvo algumas exceções. Todavia, a existência de lacunas 

dessa resolução frente a questões importantes para a implementação destes comitês, tais como, 

forma jurídica e composição não bem definidas, falta de previsão de marcos estrutural e apoio 

legal, não capacitação de membros e corpo técnico-administrativo, bem como resistências de 

alguns setores que afirmavam essa resolução como limitada exclusivamente à pesquisa médica 

que somam ainda num mesmo grupamento elementos éticos de vigilância sanitária e 

biossegurança; acabaram por gerir resultados aquém do desejado com criação de apenas alguns 

poucos comitês e baixa adesão a Resolução. 

Assim fizeram-se necessárias revisões da norma vigente levando em 1995 a reunião de 

um grupo multiprofissional
2
 de trabalho para elaboração de novo documento nacional que 

atendesse de fato as demandas da comunidade científica, sendo divulgado no ano seguinte a CNS 

196/1996, Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(BRASIL, 1996), que passa a ser o documento oficial de ética das investigações com seres 

humanos bem como definindo e consolidando o Sistema CEP (Comitês de Ética em 

Pesquisa)/Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), Sistemas Brasileiro de Revisão 

Ética das Pesquisas. 

Segundo suas prerrogativas, os comitês de ética em pesquisa devem ser constituídos por 

colegiados multidisciplinares, com participação efetiva de membro da comunidade, com paridade 

de gênero, mínimo de sete membros, sem remuneração para o desempenho dessa tarefa. Tem 

caráter deliberativo, consultivo e educativo na qual desenvolvendo suas atividades junto às 

atividades do Conep objetivam por em prática as normas éticas brasileiras de pesquisa com seres 

humanos, inclusive mediando à relação pesquisador e pesquisado sob o escopo da ordem social e 

coletividade. 

                                                
2
 Grupo composto por 15 membros entre os quais quatro médicos, quatro integrantes da Comissão 

Intersetorial de ciência e tecnologia, dois teólogos, uma enfermeira, um jurista, um representante de 

portadores de patologia e um empresário. 
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O processo de revisão de projetos é dado início com a tramitação de um protocolo de 

pesquisa que deve conter necessariamente o número de registro na Conep, a folha de rosto, 

projeto de pesquisa (em língua portuguesa com proposta de estudo, justificativa, descrição 

detalhada de delineamento de pesquisa, processo de análise de dados, avaliação de riscos e 

benefícios, responsabilidade do pesquisador, duração e critérios e aceitação do local onde será 

desenvolvido a pesquisa), cronograma detalhado, orçamento detalhado, informações sobre o 

número de participantes, critérios de inclusão e exclusão, recrutamento, características da 

população, justificativas no caso de envolver vulneráveis; o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) e currículo do pesquisador.  

O investigador principal o encaminha para o comitê de ética em pesquisa de uma dada 

instituição que a partir dai irá conduzi-la. O caminho que esta documentação percorrerá no 

sistema depende do grupo a que pertença
3
. O tempo estipulado para emissão de parecer do CEP é 

de 30 dias podendo se estender a 60 dias. Após esse período no Conep ele ainda pode permanecer 

por mais 60 dias onde após a aprovação é devolvido ao CEP que passa a ser o responsável pelo 

acompanhamento da pesquisa. 

Com requisitos fundamentais como respeito pela autonomia, beneficência, não-

maleficência, justiça, confidencialidade, privacidade, voluntariedade e não-estigmatização, o 

mecanismo regulador da ética em pesquisa encontra-se em consonância com os três 

compromissos ou responsabilidades éticas do fazer antropológico elucidado por Cardoso de 

Oliveira (2004) sobre as atividades de pesquisa dos antropólogos, a saber: o compromisso com a 

verdade e a produção do conhecimento em consonância com os critérios de verdade e produção 

compartilhados pela comunidade de pesquisadores; o compromisso com os sujeitos de pesquisa, 

cujas práticas e representações constituem o foco da investigação; e o compromisso com a 

sociedade e a cidadania, que exige a divulgação dos resultados, usualmente por meio de 

publicações e eventualmente demanda a intervenção pública do pesquisador quando seus 

resultados são distorcidos para beneficiar interesses que ameacem os direitos da população 

pesquisada.  

Entretanto, embora considerado como marco simbólico da ciência brasileira no campo da 

saúde e das humanidades por contemplar diferentes aspectos de investigação e avanços 

contemporâneos, o documento da Resolução 196/1996, sob a figura do CEP/CONEP e seu 

                                                
3
 Ver página 106 da obra Ética em pesquisa: Temas globais (Org). 
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desempenho de um papel multi e transdiciplinar, do ponto de vista das humanidades ainda 

condiciona impasses e conflitos. 

 

Há diferentes orientações que estão na base da ética antropológica e das 

normatizações que vem sendo feitas no campo da saúde e bioética (Carmem 

Susana Tornquist, 2004). 

 

Todo o processo burocrático antes pontuado e que acaba pondo em foco apenas uma área 

ou campo do saber como reguladora única de todos os processos de pesquisa com seres humanos 

acaba por gerir uma universalização que sob o modo como são exigidos impõe o biocentrismo ou 

áreacentrismo
4
 como representante regulador de todas as demais áreas do conhecimento.  

Os procedimentos advindos dessa resolução ao não levar em consideração as 

especificidades, pode inclusive levar ao negligenciamento das contribuições que essas pesquisas, 

ou mais especificamente a pesquisa qualitativa, pode acarretar a pesquisas de saúde em geral, 

bem como suas elaborações de políticas públicas e sociais e as práticas no campo profissional. 

 

O funcionamento das instituições democráticas, as necessidades de proteção 
social provocaram, por sua vez, a criação de uma burocracia invasora que tende 

a parasitar e a paralisar o campo social (LÉVI-STRAUSS, 2012, p.11). 

 

E muito embora dentro dos estudos antropológicos a discussão acerca desses princípios 

reguladores éticos ainda não tenha alcançado grandes dimensões, alguns autores como Luis 

Roberto Cardoso de Oliveira apontam para equívocos que decorrem desse aparte.  

Segundo ele ao regular qualquer pesquisa com seres humanos, a Resolução extrapola 

domínios, desvela má compreensão do caráter desta relação com as ciências sociais ou 

humanidades, impõe um modelo biomédico que desrespeita e desconhece especificidades do 

fazer científico de nossa ciência. 

Trabalhando a disparidade entre o que chama de pesquisa em seres humanos e pesquisa 

com seres humanos, sendo a primeira pertencente ao campo biomédico cuja relação com o sujeito 

é de intervenção e a segunda às humanidades cujo sujeito tem como condição o papel de ator na 

pesquisa, esse autor traz a tona pontos nevrálgicos a pesquisa antropológica que surgiram 

também em minha pesquisa. 

                                                
4
 Termo caracterizado por Luis R. Cardoso de Oliveira, 2004,p.33 que seria dotado de implicações 

similares ao que cunhamos em antropologia através da noção de etnocentrismo. 
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No processo da construção dos documentos desse trabalho para o comitê de ética  

existiram aspectos não passíveis de contemplação na ocasião, segundo os moldes a serem 

seguidos pelo protocolo do CEP como, por exemplo, avaliação de riscos e benefícios, 

informações sobre o número de participantes, orçamento detalhado, entre outros. 

Outro aspecto que esse autor também esmiúça a exigência do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), no caso dessa pesquisa contrariando as expectativas não expressou 

problema algum de ser feito quando em campo, uma vez que nenhum dos entrevistados se 

recusaram a assinar, apenas se questionavam o porquê de assiná-lo quando já houvera sido dada a 

permissão pessoalmente.  

Nesse sentido a experiência de campo neste trabalho está em consonância com a 

afirmativa de que a antropologia, muito mais do que “um consentimento esclarecido”, 

burocrático e formal, busca o consentimento dos pesquisados obtidos durante a própria 

convivência e diálogo entre pesquisadores e pesquisados, em momentos e de formas particulares 

e distintas dos moldes postulados pelos comitês (Langdon, Maluf, Tornquist, 2008, p. 138), 

muito embora tenha conseguido a obtenção do consentimento livre e informado dos sujeitos 

observados em caráter oral e depois formalmente, estando, portanto dentro das normas da 

bioética.  

Todavia, enquanto pesquisadora, não posso deixar de reiterar o desconforto dessas 

exigências, pois temi em diversos momentos que essa formalidade influenciasse meus 

interlocutores de algum modo.  

A verdade é que da maneira como hoje é designado na Resolução 196/1996 essas 

exigências de consentimento e elaboração de documentos de pesquisa apresentam uma série de 

exigências que se encontram disparatadas do fazer antropológico. 

Primeiramente, é impossível ou improdutivo ao trabalho antropológico uma definição e 

previsão exata de todos os interesses de pesquisa no momento em que essa é apresentada, uma 

vez que no trabalho de campo o objeto de pesquisa é constantemente negociado, seja no processo 

de interação, construção, ou definição do objeto a ser pesquisado, que pode por sua vez ser 

redefinido após a interação do campo. 

Outra questão refere-se ao processo de construção de identidade, entrada no campo, 

permanência, diálogos, ou ainda, questões de ordem ético-moral que também construídos ao 
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longo do processo, inviabilizam uma investigação antropológica sob os moldes da Resolução, 

isso só para remeter a alguns exemplos. 

A ABA (Associação Brasileira de Antropologia) há alguns anos vêm buscando intervir 

nessa realidade através de uma postura de oposição a forma como a ética em pesquisa 

antropológica vem sendo examinada e julgada pelo sistema CONEP/CEPs, criado pela Resolução 

196/1996, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde.  

No ano de 2011, o Conselho Diretor da ABA apresentou e aprovou carta de moção que 

encaminhada a diversos órgãos governamentais implicados nessas questões visava urgente 

separação e delimitação da regulamentação da ética em pesquisa em ciências sociais e humanas, 

da regulamentação da ética em pesquisa em ciências biomédicas. Para tanto enumerou uma série 

de justificativas, aqui apresentada em caráter resumitivo, tais como, a não atenção a 

multiplicidade e complexidade das pesquisas sociais; questões relativas a status e hierarquias de 

poder entre os campos cunhadas socialmente; a inadequação do “termo de consentimento livre e 

esclarecido” para as pesquisas sociais e humanas; riscos de generalização de fachadas com intuito 

de preenchimento de critérios; desconhecimento e desconsideração das diferenças de protocolos 

quanto aos imponderáveis (imponderabilia), assim como das condições encontradas em pesquisa 

social que lidam com situações liminares, ilegítimas ou ilegais e o acréscimo de mais uma 

instância burocrática ao fazer científico. Denunciou a situação anômala, injustificável e 

insustentável da subordinação das pesquisas de ciências sociais e humanas à referida Resolução, 

propondo sua delimitação e restrição às pesquisas no campo biológico e médico. 

Entende-se a intencionalidade da resolução em salvaguardar o objeto de problemas, de 

modo que a interação e formação do conhecimento transcorra de maneira adequada, e que o 

sujeito implicado tenha ciência dos trâmites que o envolve seja inegavelmente necessário, visto 

que tanto no campo biomédico, quanto antropológico houveram casos em que  pesquisadores 

extrapolaram a linha do bom senso, empreendendo pesquisas que esbarram em inúmeros 

problemas ético-morais da sociedade. 

 

Partimos do entendimento de que a antropologia e as demais ciências humanas 

não devem se furtar a discutir questões de ética na pesquisa ou simplesmente se 
ausentar dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), mas que temos uma 

contribuição importante a dar a esse campo, pelas próprias características da 

pesquisa antropológica e qualitativa (LANGDON, MALUF; TORNQUIST, 
2008 p. 129). 
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Indiscutível são também os avanços que tanto a Resolução196/1996 quanto o Sistema 

CEP/CONEP legaram a pesquisa no país. 

 

[...] afirmamos a imprescindibilidade do controle ético de quaisquer pesquisas 

científicas, com ou sem “seres humanos” e reconhecemos o enorme avanço 

representado pela existência de uma Resolução de âmbito nacional para a 
regulamentação das pesquisas biomédicas “que envolvem seres humanos”, 

diante do necessário controle da pesquisa experimental em seres humanos, 

característica das ciências biológicas e médicas. (ABA, Carta de moção, 2011). 

 

Todavia, diante dos constrangimentos enfrentados pelos pesquisadores das ciências 

sociais e humanas no atual quadro da regulamentação da ética em pesquisa no país, conceber 

pesquisa unicamente por meios impostos nela, limita o fazer de outras ciências, no caso a 

antropologia, cuja investigação e compreensão do objeto não é viável sob tais prerrogativas, uma 

vez que não encontrariam os mesmos suportes ético-moral que respaldam as exigências 

estabelecidas para a pesquisa na área biomédica. Em outras palavras, como afirma Cardoso de 

Oliveira (2004) tratar pesquisa com seres humanos como se fosse pesquisa em seres humanos 

representa uma tentativa de colonização da antropologia. 

Em 05 de novembro de 2012, através do informativo n.025/2012, a ABA apresentou 

alterações no código de ética da associação, que foi aprovado por unanimidade por parte do 

conselho diretor, cujas principais alterações foram quanto ao direito dos antropólogos e 

antropólogas enquanto pesquisadores e pesquisadoras e dos direitos das populações objeto de 

pesquisa, que deve ser pelos antropólogos e antropólogas respeitadas. Segue ainda como 

responsabilidades desses profissionais dentro do campo científico os encargos de oferecer 

informações objetivas sobre suas qualificações profissionais e a de seus colegas sempre que for 

necessário para o trabalho a ser executado; na elaboração do trabalho, não omitir informações 

relevantes, a não ser nos casos previstos anteriormente e realizar o trabalho dentro dos cânones de 

objetividade e rigor inerentes à prática científica 

Por fim, em 11 de junho do corrente ano foi realizada reunião preliminar para a criação de 

um conselho de ética em pesquisa em ciências humanas e sociais. O evento contou com vinte e 

seis representantes de entidades para discutir o tema e foi elaborado documento que foi levado ao 

Ministro Marco Antonio Raupp do Ministério da Ciência, Cultura e Integração. 

Em suma, embora ciente dos problemas que a falta de uma permissão de um comitê de 

ética em pesquisa poderia trazer ao estudo no campo hospitalar, tais como, cobranças dos órgãos 
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reguladores internos da instituição, problemas para posteriores publicações e até mesmo a 

negativa de realização do trabalho, e apesar de ter dado entrada nos trâmites legais para 

permissão da pesquisa em questão com antecedência, a espera por meses foi inevitável e 

infrutífera. Foram meses a esperar pela resposta do comitê que após tanto tempo negou a 

permissão de pesquisa sob a justificativa de não estar tão claro para este comitê as minhas 

intenções de pesquisa. 

Outros autores também já explicitaram situações como essa Dora Porto (2010) relatando 

experiência própria com as perspectivas das ciências da saúde, problematiza as implicações de 

submissão de projetos a um comitê de ética pontuando o desconforto, cansaço, monólogos 

infrutíferos entre as áreas humanas e biomédicas, desconhecimento ou negação de nossas técnicas 

de pesquisa, conotação de conhecimento de segunda categoria, como alguns aspectos justificantes 

desses desencontros. 

 

Por não entenderem as ferramentas e as técnicas da pesquisa qualitativa, 
excelentemente utilizada pela antropologia, vários pesquisadores nas áreas das 

ciências da saúde aferram-se a números e dados que não respondem ao que se 

propõem: explorar o sentido e o significado de ideias, processos e 
comportamentos. Ignoram que a pesquisa social implica necessariamente 

considerar a interferência do pesquisador na realidade estudada. O 

desconhecimento e a desqualificação de nosso saber fazem com que muitos 
antropólogos que tentam penetrar no mundo das ciências da saúde se 

surpreendam com a lógica e o comportamento nativos e manifestem seu 

descontentamento com palavras que fariam o famoso diário de Malinowski 

(1997) corar, parecendo compêndio de elogio. 

 

Assim o que fica latente, como já melhor exposto acima, é que nos moldes como nos é 

dado atualmente a buscar uma permissão de pesquisa antropológica sobre os pressupostos dessa 

ética biomédica, que pouco ou quase nada condiz com uma realidade de pesquisa nas 

humanidades, resulta apenas no atravancar do processo de conhecimento, podendo mesmo levar a 

perdas. 

É preciso, pois considerar aspectos na esfera normativa e de operacionalidade, aprofundar 

as discussões e acima de tudo estabelecer maior diálogo com os distintos campos de 

conhecimento com o objetivo de contemplar as especificidades de cada área disciplinar.  

Nesse sentido a pesquisa em questão é feita através da busca de ir além dos contextos 

normativos de uma instituição médico-hospitalar, buscando através do diálogo com saberes de 

outras áreas, o entendimento da realidade dos acompanhantes de modo amplo, sem ignorar 
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subjetividades, sem se deixar levar pela prerrogativa científica de uma falsa neutralidade ou 

trocar de papel com o objeto. 

 

1.2 REVESES DE CAMPO 

 

Escolhida a temática tornava-se imperativo a escolha do campo a desenvolver a pesquisa. 

No rascunho do projeto para seleção de mestrado cogitei a possibilidade de um estudo 

comparativo entre dois hospitais, um Universitário localizado na cidade de Natal e cujos 

atendimentos são de média a alta complexidade
5
 e o outro regional, a época especializado em 

atendimentos de urgências e emergências
6
.  

Neste último, pelo conhecimento que tenho com alguns profissionais pelas diversas idas 

como acompanhante, comentei sobre a pesquisa e de minha intenção em realizá-la ali, onde 

surpreendentemente mostraram grande interesse. Mas, ao contatar minha orientadora de minhas 

intenções, fui logo aconselhada a não fazer esse processo comparativo diante da amplitude para o 

momento em questão. 

Assim, considerando vínculos entre a universidade e o hospital universitário, já 

convencional campo de estudo para alunos da UFRN, o projeto inicial foi desenvolvido para ser 

realizado no mesmo ambiente hospitalar na qual me levou a desenvolver a temática. Esse, o 

Hospital Universitário Onofre Lopes, é uma instituição centenária de grande importância no 

quadro da saúde pública do Estado do Rio Grande do Norte. Vinculado a Universidade Federal é 

um Hospital Escola cujas atividades atrelam o comprometimento com ensino e pesquisa para 

além dos atendimentos.  

Zelando por homogeneidade no desenvolvimento desenvolveram a Diretoria de Ensino, 

Pesquisa e Extensão do HUOL criada a partir da Resolução 004/2009 – CONSUNI, em 30 de 

                                                
5
Atendimento de média complexidade são as urgências e emergência e alta complexidade , conjunto de 

procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à 

população acesso a serviços qualificados, integrando-os demais níveis de atenção à Saúde (atenção básica 
e de média complexidade. (RESOLUÇÃO CFM nº 1451/95). 
6
 Define-se por urgência a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, 

cujo portador necessita de assistência médica imediata.(RESOLUÇÃO CFM nº 1451/95) Já por 
emergência, a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de 

vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato(RESOLUÇÃO CFM nº 

1451/95). 
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junho de 2009, composta pela Coordenação de Ensino e a Coordenação de Pesquisa e Extensão, 

as quais são responsáveis pela Comissão de Residência Médica e o Comitê de Ética em Pesquisa. 

Porém como já dito acima, sem a permissão do comitê de ética, fazia-se necessário buscar 

novos meios de realizar o trabalho. Ser uma pesquisadora que já foi um dia “nativa” no processo 

levou-me a resposta de modo não tão custoso e pensei em ter o contato com esses sujeitos (os 

acompanhantes de hospital) fora da instituição.  

Os arredores do hospital seria o campo escolhido. Lá além de uma bela vista para o mar, 

encontravam-se algumas cigarreiras
7
 que serviam como ponto privilegiado de contato com esses 

personagens, pois era ali que muitas ações para além do papel de acompanhante ocorriam, o que 

me traria ampla perspectiva de suas atuações nos diversos papéis de suas vidas cotidianas.  

Digo encontrava-se porque exatamente no dia 10 de abril de 2012, essas cigarreiras, já 

conhecido ponto de encontro desses acompanhantes desde a década de 1990, são postas abaixo 

dando término a um processo iniciado em 23 de março pela SEMURB (Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Urbanismo) sob justificativa de irregularidades como mau uso da licença (as 

licenças foram dadas para o funcionamento de revistarias e funcionavam como lanchonetes) e 

apropriação de área pública e de risco. 

Mais uma vez o problema do campo de pesquisa vem à tona. Sem o funcionamento desses 

locais, o que vi no período subsequente a isso em que busquei realizar observações, foi a 

diminuição significativa das chances de pesquisa naquele ambiente, já que a permanência de 

acompanhantes fora da instituição se tornaram bastante rarefeitas o que mais uma vez me leva a 

buscar novas estratégias para a pesquisa. 

No meio de tantos percalços, e como todo indivíduo que vive em sociedade assume mais 

de um papel e atualiza mais de uma identidade, novamente após amplo período de tempo minha 

identidade de acompanhante é chamada a tona e outra vez mais com meu paciente busco o 

atendimento no hospital regional, onde apesar do momento de busca da saúde daquele que 

acompanhava, entre conversas fui questionada sobre minha pesquisa.  

Deste questionamento inesperado e a reiteração da vontade de que a pesquisa fosse feita 

ali por aqueles profissionais presentes, inclusive se dispondo a ajudar nos trâmites burocráticos 

tomei como nova saída buscar ali finalmente realizar meu campo, pois tal como afirma Cardovil 

                                                
7
 Na conjuntura local cigarreiras são pequenos quiosques cujas utilizações geralmente diz respeito a  

venda de gêneros diversos tais como alimentação, papelaria, higiene pessoal, entre outros.  
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(2007) problematizando a idéia do acaso na pesquisa (Peirano, 1995), trata-se de apropriar-se do 

que o inesperado é capaz de proporcionar-nos naquele momento e sua lógica não é tão 

inexplicável. Foi assim, que mais uma vez desempenhando meu papel de acompanhante veio à 

solução para desenvolver a pesquisa. 

Mas apesar da vontade desses personagens da instituição e meu alívio de possivelmente 

finalmente poder iniciar a pesquisa de campo, a questão da permissão do comitê ainda era uma 

problemática a ser ultrapassada. 

Velho (2003) nos mostra como pesquisadores chegaram a diferentes grupos e diferentes 

locais por intermédio das pessoas que faziam parte de suas relações mais ou menos íntimas. Não 

é essa situação de um pesquisador que, em terras estranhas consegue se aproximar de informantes 

que poderão com maior ou menor facilidade promover novos encontros. O pesquisador brasileiro, 

segundo ele, geralmente em sua própria cidade, vale-se de sua rede de relações previamente 

existentes e anterior a investigação. 

E em minha pesquisa não foi diferente, apenas passando por arguição do projeto e 

entrevista no NEP- Núcleo de Educação Permanente presente na instituição hospitalar, foi me 

dada à permissão definitiva para a pesquisa de campo na instituição regional. 

Nesse ínterim o que se segue é marcado por reencontros, questões de proximidade e 

distância, familiaridade e estranhamento, ou seja, uma pesquisa antropológica que realizada em 

meio urbano há de lidar com questões e sujeitos extremamente próximos, ou parafraseando 

Magnani (1996) não é o lado supostamente exótico das práticas e costumes o que chama a 

atenção da antropologia: trata-se de experiências humanas, e o interesse em conhecê-las reside no 

fato de constituírem arranjos diferentes, particulares – e, para o observador de fora, inesperados – 

de temas e questões mais gerais e comuns a toda humanidade. 

 

1.3 NO HOSPITAL: REDESCOBRINDO ESPAÇOS PARA CONSTRUIR METODOLOGIA 

 

O Hospital Regional, instituição ligada à Secretaria da Saúde Pública do Rio Grande do 

Norte possui níveis de atenção, segundo dados do DATASUS, ambulatorial de média 

complexidade municipal, ambulatorial alta complexidade estadual e hospitalar média 
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complexidade municipal
8
. Todos os atendimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde 

(ambulatorial, internação, SADT e urgências) por demandas espontâneas, referenciadas ou 

espontâneas e referenciadas sempre no regime de 24 horas. 

Segundo dado dessa secretaria ainda, trata-se de um hospital geral, que disponibiliza a 

população os seguintes serviços: Anestesiologia; Cirurgia Buco-Maxilo-Facial; Clínica Cirúrgica; 

Clínica Médica; Enfermagem; Clínica Pediátrica; Psicologia e Serviço Social.  

Aos pacientes internados são oferecidos os serviços de Neurologia; Cardiologia; 

Ginecologia; Gastroenterologia; Banco de sangue; Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH); Comissão de Controle de Vigilância Epidemiológica; Farmácia hospitalar e Nutrição e 

Dietética. Conta também com apoio dos seguintes setores: Setor de pessoal; Setor Financeiro; 

Setor de Faturamento; SAME; Almoxarifado; Central de Equipamentos; Lavanderia 

(terceirizada); Serviço de Limpeza (terceirizado); Necrotério; Gerador de energia próprio; 

Serviço de Manutenção e 01 ambulância para remoção de pacientes. 

Entre os equipamentos de apoio ao diagnóstico do Hospital estão Eletrocardiógrafo, 

Endoscópio digestivo, Aparelho de Radiologia fixa e móvel, equipamentos de Laboratório 

Bioquímico e Ultra-Sonografia. 

Na área de internação, inicialmente eram disponibilizados 32 leitos na enfermaria de 

clínica médica e 12 na observação clínica do pronto socorro; 18 leitos na enfermaria de clínica 

cirúrgica e um leito de isolamento cirúrgico; 12 leitos para clínica pediátrica e 12 na observação 

do pronto socorro da pediatria; 09 leitos de UTI adulto; contando ainda com três salas de cirurgia 

e setor de esterilização de materiais. Dispõe ainda do Programa de Internação Domiciliar (PID), 

para dar suporte aos pacientes em suas residências. 

Mensalmente são realizados aproximadamente 12 mil atendimentos no pronto socorro; 

180 internações; 70 cirurgias; e no Serviço de Apoio ao Diagnóstico (SADT) são realizados 15 

mil exames laboratoriais; 40 endoscopias; 140 ultra-sonografias e 2.400 exames radiológicos. 

                                                
8
 Atendimento ambulatorial são procedimentos médicos executados no âmbito do ambulatório, incluindo a 

realização de curativos, pequenas cirurgias, primeiros socorros e outros procedimentos que não exijam 

uma estrutura mais complexa, como uma internação. A alta complexidade estadual o designa como 

referencia no atendimento aquela especialidade e a hospitalar média complexidade municipal como 
referencia a atendimento de urgência e emergência dos casos do município. (Secretaria de Saúde 

Municipal, 2005) 
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Segundo esse órgão o Hospital é utilizado ainda como hospital escola, oferecendo campo 

de estágio curricular à Universidade Potiguar (Unp) e à Escola de Ensino Médio de Enfermagem 

(IEC). 

Seus níveis de atenção durante o processo de pesquisa de campo pareceram bastante 

discrepantes, havendo sofrido diversas modificações. 

Antes inaugurado para atendimentos de urgência e emergência nas áreas de clínica 

médica, cirúrgica e pediátrica, no período de pesquisa de campo deste trabalho essa última já não 

se encontra em funcionamento, assim como os atendimentos voltados aos cuidados Buco-Maxilo-

Facial agora realizados pelo Programa Brasil Sorridente
9
. Quanto aos atendimentos da clínica 

cirúrgica o hospital tornou-se referência nos atendimentos de ortopedia, o que reduziu leitos e 

atendimentos voltados à clínica médica e cirúrgica. 

Quanto à disponibilidade de leitos os números não são precisos, por exemplo, apenas na 

clínica ortopédica chegaram a atingir o número de 79 acomodações em condições não ideais. 

 

Tabela 1- Configurações capacidade leitos do pronto socorro em 24 de abril de 2012 

Localidade Capacidade Normal Capacidade Encontrada 

Sala de Observação 12 20 

Corredor Central 00 09 

Corredor Lateral Direito 00 04 

Enfermaria de Transição 
I(antiga observação pediátrica) 

06 10 

Enfermaria de Transição 
II(antiga clínica pediátrica) 

12 24 

Corredor Centro Cirúrgico 00 07 

Total 30 74 

 

                                                
9
 A política do programa Brasil Sorridente tem como principais linhas de ação do Brasil Sorridente a 

reorganização da Atenção Básica em saúde bucal (principalmente por meio da estratégia Saúde da 

Família), a ampliação e qualificação da Atenção Especializada (através, principalmente, da implantação de 
Centros de Especialidades Odontológicas e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias) e a viabilização 

da adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento público. 
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Tabela 2- Configurações capacidade de leito Clínica Cirúrgica em 24 de abril de 2012 

Localidade Capacidade Normal Capacidade Encontrada 

Enfermaria 01 06 08 

Enfermaria 02 06 07 

Enfermaria 03 08 09 

Enfermaria 04 06 09 

Total 26 33 

 

Tabela 3- Configurações capacidade de leito Clínica Médica em 24 de abril de 2012 

Localidade Capacidade Normal Capacidade Encontrada 

Enfermaria 05 04 06 

Enfermaria 06 05 08 

Enfermeira 07 03 04 

Total 12 18 

 

Tabela 4- Configurações capacidade de leito Clínica Ortopédica em 24 de abril de 2012. 

Localidade Capacidade Normal Capacidade Encontrada 

Enfermaria 08 08 10 

Enfermaria 09 08 09 

Enfermaria 10 08 11 

Enfermaria 12 03 04 

Enfermaria 13 03 04 

Enfermaria 14 06 07 

Enfermaria 15 06 08 

Enfermaria 16 06 08 

Enfermaria 17 03 03 

Enfermaria 18 06 08 

Enfermaria 19 03 03 

Enfermaria 20 03 04 

Total 63 79 

 

Quando de minha entrada no campo, fui apresentada aos profissionais que ali trabalhavam 

no dia e também percorri rapidamente as dependências físicas da instituição. Aspecto já notado 

durante o passeio e permeado pela fala do coordenador do NEP, que me apresentava, é o fato 

dessa ser estruturada sobre regras próprias de funcionamento, que pensando posteriormente notei 
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ignorar aspectos importantes da sociedade e influenciar, reorganizando e adaptando a seus 

moldes os que ali se encontram, através de rotinas pré-estabelecidas e unificadas, intencionando 

uma eficiência das funcionalidades da instituição e na qual tudo que a atrapalhe deve ser evitado.  

Nesse sentido podemos considerar esse hospital segundo o que Erving Goffman (2001) 

denomina como Instituição total, que marcado pela característica de uma tendência ao 

fechamento se define como “um local de residência e trabalho onde um grande número de 

indivíduos com situações semelhantes, separados da sociedade mais ampla por considerável 

período de tempo, leva uma vida fechada e formalmente administrada”, visto que os indivíduos 

que ali se inserem passam a agir num mesmo lugar, com um mesmo grupo de pessoas e sob 

tratamento, obrigações e regras iguais para a realização de atividades impostas.  

Mas, para, além disso, esse hospital é também dotado de um espaço social cuja dinâmica 

social está presente em níveis variados, viabilizando em conseqüência disto uma gama de 

questões de estudo que permeiam inúmeros aspectos tais como, o campo emocional atrelado ao 

social, políticas públicas de saúde, as relações saúde e doença e religiosidade, família, gênero e 

sexualidade, entre tantos outros, sendo, portanto importante lócus de reflexão.  

Não fossem esses aspectos diversos o bastante, minha chegada ao hospital se dá em meio 

a uma situação de conflito intrigante, a greve dos médicos e servidores da saúde estando, portanto 

o funcionamento da instituição reduzido a 30%. 

Em meio a tantas possibilidades, nesse primeiro momento busquei então focar junto a 

meus interlocutores, os acompanhantes, os eixos ligados a doença, família e políticas públicas de 

saúde por serem estas as temáticas mais generalistas que sobressaiam num primeiro momento. 

Com o decorrer na pesquisa, no entanto, as falas dos sujeitos de pesquisa me levaram a novas 

considerações a serem entendidas e problematizadas tais como sexualidade, segredos e a atuação 

da mulher nos cuidados.  

Nesse sentido é importante pontuar que, embora a pesquisa enfoque a vivência dos 

acompanhantes e com isso também suas experiências sociais, entendendo essa tal como afirmam 

Alves e Rabelo (1999) para além de uma entidade exclusivamente biológica, cuja doença se 

consolida como experiência social, já que ela adquire sentido no curso de interações entre 

indivíduos e destes com as instituições; ou ainda como uma experiência de interação entre 

pessoas, instituições e uma construção de significados para a doença que considera a experiência 
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corporal e social Esther Jean Longdon (1995), os sujeitos da pesquisa acabam por considerar 

também todos aqueles que participam de algum modo do Hospital Regional. 

Mapeando os espaços, após percorrer todos os setores que compõem a instituição busquei 

estabelecer contatos com meus interlocutores, mas sem deixar de por em foco também os 

pacientes, já que estes eram a razão deles estarem ali. Percorri todas as enfermarias e corredores 

lotados me apresentando e explicando minha presença na instituição.  

Nos momentos iniciais em que apenas me apresentei e minha atuação se restringia a esses 

poucos momentos de contato e observação, era notório a fragilidade de interações que minha 

presença causava no local, não só para os acompanhantes, mas também aos profissionais da 

saúde, o que de fato veio a mudar com minha permanência diária na instituição.  

Se num primeiro momento era necessário definir para as pessoas a minha identidade de 

pesquisadora e a transitoriedade do local de certo modo poderia parecer atrapalhar essa definição, 

estar com eles diariamente fez com que a fragilidade inicial se transformasse e minha postura 

como pesquisadora, que no começo causava inquietações por não conseguirem me alocar dentro 

das prerrogativas costumeiras na instituição, tal como médica, enfermeira, assistente social ou o 

mais comum como uma acompanhante; com a convivência correspondesse as próprias 

expectativas da maioria deles, culminando num favorável “controle de impressões” (Goffmam, 

2004) que favoreceram e facilitaram minha aceitação, seja pelo meu interesse em ouvir, seja por 

participar de tudo como eles, como se pode observar nos trechos a seguir referentes ao término da 

primeira semana de campo na maioria das enfermarias: 

 

Pesquisadora: Pessoal estou passando nas enfermarias para desejar um bom fim 

de semana e dizer que só volto na segunda, o hospital não me deu permissão 

para pesquisar nos finais de semana, se cuidem e até lá.  

Acompanhantes e pacientes: Vixe! Já se vai a única que se preocupa com a 
gente.  

Pesquisadora: Que é isso gente? 

Acompanhante : Tô mentindo? Não! 
Acompanhante e paciente: Pelo menos vem visitar, dê o número desse leito e 

venha, sem você é chato demais! 

Pesquisadora: Oh gente, obrigada, mas não posso ir contra as normas né?, senão 

posso prejudicar a pesquisa e ai nem durante a semana posso vir.  
Acompanhante: Homi, então deixe quieto! Essa pesquisa pelo menos é uma 

esperança pra nós. (Situação ocorrida na enfermaria 16, mas com discursos 

semelhantes em todas as outras da clínica ortopédica). 
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Se essa transitoriedade parecia mais um problema de modo que o observar e ser 

observado era algo a ser cuidadosamente ponderado, diante de uma identidade bem aceita e 

trabalhada, do meio da pesquisa em diante essa identidade já era apresentada pelos próprios 

interlocutores àqueles que chegavam ao hospital pela primeira vez, ou seja, já não havia a 

preocupação inicial imensa quanto àquele “controle de impressões”. 

 

Paciente: Eita, até que enfim, estava esperando você. Tentei ligar foi muito para 

minha pesquisadora favorita, mas perdi seu número. Gente vocês conhecem a 
pesquisadora de acompanhante, como é mesmo sua profissão?  

Acompanhante: é antropóloga menina. Paciente: é mesmo, pronto tu que chegou 

no fim de semana, é dela que te falei, pode conversar muito com ela, ela está 
aqui para ajudar, essa pesquisa dela vai dar é futuro.  

Acompanhante recém chegada: E é? Muito prazer! (Situação ocorrida com um 

mês de trabalho de campo).  
Pensei que tinha desistido de nós. E a pesquisa? Desista não viu! 

(Acompanhante enfermaria 17).  

 

Quanto a escolha da localidade em que desenvolver a pesquisa na instituição, posto que 

seria impossível estender meu olhar por todo complexo hospitalar, é no término do primeiro dia 

de campo, em uma situação ocorrida na última enfermaria visitada, que encontro meu “norte”e 

meus primeiros interlocutores, aqui protegidos suas identidades por pseudônimos. Vamos a eles. 

 

1.3.1 Acompanhantes: sujeitos enfáticos da pesquisa 

 

Após ter me apresentado em todas as enfermarias e estando a explicar minha pesquisa na 

enfermaria 20, última enfermaria a me ser apresentada, tudo parecia transcorrer em conformidade 

com o que vinha acontecendo nas outras enfermarias, onde fui supostamente bem recebida. 

Porém, em um rompante, uma paciente que até então era a única a não ter se manifestado, fala 

indignada que acha injusto fazer uma pesquisa com acompanhante quando na verdade quem esta 

ali sofrendo é o paciente.  

Seu nome é Rosa, tem 24 anos, solteira e está na sua segunda internação para tratamento 

após acidente de moto. Sua acompanhante é Afrodite uma jovem de 24 anos que a acompanha há 

três semanas naquela instituição. Solteira, com ensino fundamental incompleto e cursando 

supletivo, Afrodite não permuta com ninguém nos cuidados de atenção a saúde da irmã. Uma 

particularidade é que diferente dos demais acompanhantes nesse trabalho apontados é a única que 
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recebe ajuda financeira pela ação que desenvolve e diferente das demais pessoas da enfermaria 

não residem no interior do Estado, mas na capital Natal. 

 

Rosa: Isso é muito errado! Os acompanhantes aqui não sofrem nada, quem sofre 

é o paciente que fica aqui jogado, com dor. Acompanhante nada sente, fica só 

aqui sentado, comendo, pode sair. Eu fico aqui, falta remédio porque o hospital 
diz que não tem o médico não me opera porque não tem os equipamentos 

necessários. Você está errada!  

Pesquisadora: Oi querida pois não, pode falar. 
Rosa : é isso mesmo que eu disse , você chega aqui toda  assim, ai diz que esta 

fazendo uma pesquisa com os acompanhantes  e fala, e fala com o povo  que 

acha que sofre. Quem sofre sou eu, tô aqui a dias em cima da cama e ninguém 
me pesquisa não. 

Pesquisadora: Estou te incomodando?  

Rosa: Eu mesma não, só acho que se é pra fazer que seja pelos pacientes, 

acompanhante sofre nada não vai e vem na hora que quer, você sofre?(pergunta 
a irmã) 

Afrodite: Eu mesma não e vocês?(pergunta as outras duas acompanhantes) 

Marta e Josefa: Eu mesma não! 

 

Marta é a acompanhante de Madalena cujo leito, segundo da enfermaria 20, ocupara para 

cirurgia na tíbia. Marta, casada, do lar, 35 anos e dois filhos reside próximo a sua paciente na 

cidade de Serra Caiada, distante 72 km da capital. 

No terceiro leito, acompanhando sua paciente Tereza encontro Josefa, 60 anos e mãe de 

Tereza. Casada, do lar tem mais três filhos e cinco netos. Permuta com seu genro no período 

noturno. José é mecânico tem 47 anos e ensino fundamental I completo. 

Diante do inesperado questionamento, a única saída vinda à mente na situação foi uma 

vez mais explicar a pesquisa de maneira mais detalhada e principalmente mostrar que estudar os 

acompanhantes não isentava também ouvir seus pacientes, bem como explicitar que assim como 

eu pesquiso acompanhantes, existem profissionais que estudam os pacientes, me comprometendo 

a depois, se Rosa assim o quisesse, trazer algo para ela sobre o assunto. 

Tratando de maneira solícita e principalmente não entrando em conflito com sua opinião, 

essa paciente em seguida apesar de desconfiada disse que seria bem vinda aquela enfermaria e até 

mesmo tornou-se posteriormente grande amiga e colaboradora. 

Apesar de, durante o período da pesquisa, todas as acompanhantes terem participado em 

graus diferenciados no fornecimento de dados, o universo dessa pesquisa situa-se 

majoritariamente naqueles que participaram ativamente do estudo, dando seu consentimento 
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inclusive por escrito totalizando oito acompanhantes dos quais sete são mulheres e apenas um 

homem. Cinco são da única enfermaria feminina, enfermaria 20 (em decorrência das permutas), 

uma da enfermaria 17, uma da enfermaria 16.  

Brigite chega a enfermaria 20 quando da alta de Tereza. Tem 38 anos, trabalha como 

vendedora autônoma e tal como sua paciente Sônia, que também é sua cunhada, é casada e 

possuem três e dois filhos respectivamente. Tempos depois no mesmo leito e ainda 

acompanhando Sônia encontro sua irmã Stela, casada, 33 anos sem filhos e do lar. Todas residem 

em Mossoró. 

Já na enfermaria 16 a acompanhante é Mariana, na instituição junto com seu marido 

Franco, tem um filho, é do lar e residem na zona rural de Mossoró  

Por ùltimo na enfermaria 17 temos Guerreira, senhora de 69 anos que acompanha seu 

filho, Eduardo. Casada, cinco netos e um bisneto é aposentada e mora na zona norte de Natal. 

Segue assim quadro Geral dos Interlocutores da Pesquisa:  

Paciente Acompanhan
te 

Idade do 
Acompanhan

te(anos) 

Parentesco 
com paciente 

Ocupação Tempo de 
permanencia

(com 

aproximaçõe

s*) 

Enfermaria 

Rosa Afrodite 24 Irmã Estudante Todo 
período de 

campo 

20 

Tereza Josefa e José 60 3 47 Mãe e 
esposo 

Do lar e 
mecânico 

 15 dias 20 

Madalena Marta 35 Irmã Do lar Dois meses e 

meio 

20 

Sônia Brigite e 
Stela 

38 e 33 Cunhada e 
irmã 

vendedora 
autônoma e 

do lar   

Um mês e 
meio. 

20 

Franco Mariana 40 Esposa Do lar Todo 

período de 
campo 

16 

Eduardo Guerreira 69 Mãe Aposentada Todo 

período de 

campo 

17 

*Os períodos de tempo são com aproximação em razão do próprios acompanhantes não saberem dizer ao 

certo o tempo de internação. 
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Minha escolha pela clínica ortopédica foi, portanto resultado de um conflito vivido em 

campo. Se anteriormente nas discussões antropológicas o conflito era algo a ser extraviado, pelo 

menos como era postulado por funcionalistas e estruturalistas, no meu caso assim como pontua 

Simmel (1971) ao remeter a momentos de instabilidade quando da geração de uma ordem de 

novo tipo ou onde o conflito é colocado em termos positivos e visto como perspectiva conceitual 

mais ampla, das quais despontam como uma possibilidade de resolução de diferenças; foi 

também esta “perturbação” que acabou dando os caminhos a percorrer. 

Desse modo, tal como os processualistas, que tomam por vezes estruturas que se 

ordenaram ou resultaram do próprio conflito, toma-se a sociedade aqui não como algo total e 

homogêneo, visto que é um sistema em que há a existência de múltiplos padrões de conflitos, 

sem, no entanto levar a premissa de que ordens e normas não existam. Nesse ínterim o indivíduo 

não atua sem referências a padrões, mas é subjugado a normas que podem por vezes ser 

conflitantes. E é nessa direção que a observação participante orienta para a análise de pessoas 

que, atuando em diversos contextos e operando por regras variadas e não como unicamente 

absorvedoras de normas, prevalece nesse trabalho como importante. 

As configurações da instituição me levaram a opção por fazer a observação participante 

de modo que inicialmente ao longo do período, o qual permaneceria na instituição, manhã e 

tarde, reservei o maior período, à tarde para o setor de ortopedia, primeiramente por ser este o 

local em que fui questionada pela paciente, mas também por ter se tornado, a instituição, 

referência neste tipo de tratamento, o que flutua como aspecto indispensável ao entendimento de 

funcionamento da política pública institucional. Sobretudo, busquei acompanhar em especial a 

enfermaria 20, sem negligenciar, todavia os demais componentes e setores institucionais. 

Essa enfermaria é destinada a ocupação por três leitos. Durante a primeira fase da 

pesquisa, que corresponde também ao período de greve da classe médica, enfermagem e 

auxiliares de serviços gerais, chegou em vários momentos a ficar acima de sua capacidade, com 

quatro leitos (o leito extra em geral era de pacientes esperando por transferência) imprensados em 

um espaço menor que aproximadamente 2x4 metros quadrados e por vezes, ainda, algum 

paciente em cadeira de rodas que junto ao seu acompanhante também aguardava por transferência 

a outra instituição.  

Os acompanhantes que ocupam este espaço contam apenas com uma cadeira de plástico 

para acomodação. O minúsculo banheiro é compartilhado entre os ali alocados e por vezes 
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pacientes e acompanhantes de outras enfermarias, quando o daquela está impossibilitado ao uso. 

As refeições são realizadas na própria enfermaria e os alimentos em geral vêm de uma empresa 

terceirizada em forma de marmitas. 

Em todo o hospital a regra de acompanhamento define que o acompanhante deve seguir o 

sexo do paciente, visto que há uma separação de enfermarias por sexo. Nos leitos da enfermaria 

20, todas as pacientes e acompanhantes são do sexo feminino, a exceção de José, mas a regra 

acima citada não é totalmente recorrente na rotina hospitalar, pois dentro dela e, sobretudo, nesse 

setor, onde a maioria dos pacientes era do sexo masculino, o fato é que as acompanhantes eram 

mesmo do sexo feminino como no caso de Mariana e Guerreira. 

Dado o exposto e apresentados o contexto da pesquisa, a estrutura da instituição campo de 

pesquisa, bem como os interlocutores cabe explicitar os métodos dessa pesquisa. 

 

1.4 QUANTO AO MÉTODO: OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE, ENTREVISTAS E 

CONVERSAS INFORMAIS 

 

Neste trabalho foram misturados métodos e técnicas que já são tidas como consagradas 

dentro do campo antropológico quais sejam, trabalho de campo, observação participante, 

entrevistas semi-estruturadas e conversas informais. 

Minha rotina no hospital era situada em estabelecer contatos com os interlocutores de 

modo a conhecê-los e entender suas rotinas na instituição. Entrando às oito da manhã permanecia 

observando e conversando nas dependências do pronto socorro e enfermaria de transição
10

. Esse 

fluxo tornou-se importante, pois a maioria dos pacientes dá entrada pelo pronto socorro e 

conforme disponibilidade de vagas é transferido a essa enfermaria de transição para apenas 

posteriormente, também conforme disponibilidade de vagas, adentrar o setor de internamento das 

clínicas especializadas da instituição (clínica médica ou ortopedia). 

A tarde permanecia entre as enfermarias da clínica ortopédica, sobretudo na enfermaria 

20. Como obviamente não podia permanecer simultaneamente em dois ambientes, até mesmo 

                                                
10

 A enfermaria de transição ficou assim conhecida no hospital nos últimos tempos. Trata-se de uma das 

enfermarias anteriormente destinada a clínica pediátrica que com a desativação serviu como cano de 
escape para retirada de pacientes internados dos corredores do pronto socorro diante da falta de leitos 

frente à superlotação e a greve.  
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porque se situam em espaços físicos distantes (um no térreo e o outro no primeiro andar) a clínica 

médica acabou sendo pouco contemplada. 

Endossando a crítica a uma espécie de “fixismo” que reprime certas práticas de pesquisa 

no campo das ciências do homem e acreditando que a escolha do método não deve ser rígida, mas 

sim rigorosa, ou seja, que o pesquisador não necessita seguir um método só com rigidez, mas 

qualquer método ou conjunto de métodos que forem utilizados devem ser aplicados com rigor, 

Bourdieu (1999; 2007); embora o método etnográfico por excelência, sobretudo na figura da 

observação participante tenha sido a metodologia mais ativa, somaram-se ainda outras como as 

entrevistas e conversas informais. 

No que toca a observação participante, o seu uso enquanto método de pesquisa 

antropológica remete em parte a proposição consagrada por Malinowski (1978) através do qual o 

pesquisador deverá compreender os amplos aspectos da vida nativa por meio da imersão o mais a 

fundo possível nela. Entretanto é importante pontuar que não há como abranger a totalidade dos 

fatos como esse autor afirmava a época, ou como afirma Philippe Descola (2006, p. 60) “não têm 

como oferecer uma cópia fiel do real observado”, de modo que o conteúdo deste trabalho refere-

se a um corte epistemológico da realidade, ou uma observação participante com enfoque em 

situação específica e aplicável na situação social do período em que é realizada. 

No caso dessa pesquisa a observação participante compreendeu todo o processo de 

campo, onde através de observações sistemáticas de segunda à sexta-feira durante sete semanas 

no Hospital Regional, busquei concentrar meu olhar frente a meus interlocutores em suas rotinas 

diárias principalmente na instituição e fora dela em que os acompanhantes estão presentes tais 

como lanchonete, “fumódromo”
11

, etc. Afinal como afirma Geertz (2004), “a nossa aproximação 

com o mundo cultural deve ser buscada através de códigos da cultura, o que envolve diversos 

níveis de interpretação sobre ela”.  

Ainda segundo ele, os dados devem ser alcançados através da pesquisa de campo e de 

uma análise posterior sobre os dados coletados por meio dela, ou melhor, através dos dados 

construídos na pesquisa, já que estes se constatam a medida em que são interpretados pelo olhar 

disciplinado do observador[grifos meus]. Logo para buscar ter um mínimo de entendimento e 

atingir esse nível por Geertz enunciado, estabelecer contato o mais próximo possível junto aos 

                                                
11

 Categoria interna ao universo de pesquisa que designa a localidade onde se é permitido o uso de 

cigarros de nicotina e alcatrão tanto por acompanhantes, funcionários e por vezes até pacientes.  
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acompanhantes era primordial, de modo que sempre que possível participei de suas atividades 

buscando entender valores e significados do grupo. 

Posterior aos primeiros contatos também se seguiram algumas entrevistas cujas 

ocorrências são espaçadas ao longo do período de campo totalizando 08 entrevistas formais, duas 

conversas informais com profissionais da instituição( uma com um enfermeiro da instituição, 

uma com um maqueiro). 

Houve ainda tentativas de entrevista com a classe médica, porém seja pela própria 

circunstância do campo, onde estavam de greve, ou mesmo por não se sentirem dispostos a 

colaborar,  não foi possível tal empreendimento. 

Compreendendo que a realização de entrevistas é um processo social com certo grau de 

complexidade, no caso dessa pesquisa as entrevistas se baseavam em um roteiro semi-estruturado 

e utilização de gravador. A intenção era tal como pontua Geertz, (1978) “atingir a compreensão 

através da tradução e desdobramento da complexidade do campo em suas teias de significado”. 

Significaram parte importante, pois através delas poderia ou não confirmar dados advindos da 

observação e acessar aspectos que não eram evidentes, como os itinerários terapêuticos, 

trajetórias sociais
12

 e dimensão familiar, o que reitera a importância das perguntas em busca de 

detalhes subjetivos para a reconstrução de vivências, conforme Becker (1994). 

As entrevistas foram realizadas normalmente dentro das enfermarias, excetuando duas 

delas, realizadas nos corredores da clínica, muito embora em todos os casos tenha os convidado 

para realizarmos a entrevista em ambiente mais reservado, na sala disponibilizada pelo hospital 

ou na própria lanchonete em horário de menor trânsito.   

Embora dentro das enfermarias pudesse resultar em menos privacidade, na verdade 

acabou sendo bastante interessante, pois embora a presença de outras pessoas no recinto pudesse 

interferir nas respostas, na verdade acabou sendo benéfico, pois aqueles acompanhantes que por 

alguma razão não quiseram dar entrevista, ao ver alguém de sua mesma enfermaria falar comigo 

acabavam reiterando aspectos que o meu entrevistado falava, dando-me indiretamente seu 

posicionamento.  

Exemplo destas situações ocorreu na enfermaria 17, onde ao realizar uma entrevista com 

uma acompanhante- Guerreira- que em todo o processo de pesquisa esteve sempre bem 

                                                
12

 Conceitos cunhados por Jean Langdon (1994) e Gilberto Velho (1978) respectivamente que serão 

elucidados nos próximos capítulos. 
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interessada em participar e até mesmo engajada, consegui aos poucos ouvir a opinião de todos os 

demais acompanhantes da enfermaria e até pacientes sobre aquele momento que viviam, tudo 

isso de uma maneira tão intensa que acabou por selar a relação pesquisador e pesquisado em 

bases de troca muito mais profundas, num efeito dialógico (OLIVEIRA, 1998) que adensou 

relações. 

Miriam Goldemberg (1997) assinala que para se realizar uma entrevista bem sucedida é 

necessário criar uma atmosfera amistosa e de confiança, não discordar das opiniões do 

entrevistado, tentar ser o mais neutro possível. Acima de tudo, a confiança passada ao 

entrevistado é fundamental para o êxito no trabalho de campo. Ou seja, proporcionando bem-

estar aos meus interlocutores, evitando constrangimentos de sua vida e seus problemas, surgiram 

discursos extraordinários. 

As conversas informais muito presentes no campo também são extremamente 

enriquecedoras e parte integrante do cabedal metodológico dessa pesquisa. Surgidas 

“naturalmente” ao longo da rotina diária na instituição, foram o principal meio de 

estabelecimento de contato entre pesquisadora e interlocutores. As conversas coletivas também 

eram importantes, pois através delas conseguia adentrar a diversidade de opiniões a respeito da 

temática e também a respeito das realidades por que passavam cada um deles. 

Quanto ao preenchimento de diário de campo, ferramenta imprescindível malinowskiana, 

não era feito efusivamente durante cada momento de contato. Apostei no fato de que permanecer 

o tempo todo entre eles fazendo anotações pudesse ser prejudicial, pois ao me focar em anotar 

ipsis litteris o que era dito, pudesse intimidar de certa forma meus interlocutores, uma vez que 

estes poderiam pensar que estivesse dando mais atenção as anotações que as suas falas, sentindo-

se de certo modo objetivados ou coisificados, ou seja, figurando como apenas objeto de 

conhecimento ou algo banal sem valor ético ou moral.  

Assim durante a permanência entre eles fui inicialmente realizando apenas anotações 

pontuais e com o passar do tempo algumas informações mais densamente, mas de modo geral o 

preenchimento do diário era feito fora da instituição, inicialmente em caderno e posteriormente 

digitados. 

Já na segunda fase da pesquisa, uma nova abordagem figurou como aliada do trabalho de 

campo. A mídia, sobretudo na figura de múltiplas reportagens e notícias sobre o caos na saúde de 

uma maneira geral e mais especificamente com a declaração de estado de calamidade pública no 
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Estado do Rio Grande do Norte, ampliaram os leques para chegar ao melhor conhecimento 

possível daquela realidade. Diversos dados advindos, sobretudo da internet, que possibilita um 

acesso mais fácil e rápido, somados ainda a indicativos de amigos e também de uma das 

acompanhantes-Guerreira, outra vez-, viabilizaram dados imprescindíveis de serem analisados e 

problematizados ao longo do trabalho, ou seja, possibilitaram ainda mais acesso as histórias sobre 

o grupo pelo que era documentável e verificável (Ribeiro, 2005), como no caso das manchetes 

abaixo. 

Pacientes ainda lotam corredores do Hospital Regional 

 

Enquanto os corredores do maior hospital de urgência e emergência do Rio 

Grande do Norte, Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, aos poucos, vai se 

esvaziando de pacientes, a realidade do Hospital Regional segue no sentido 
oposto. Dezenas de pacientes aguardam nas enfermarias, corredores e na sala de 

observação pediátrica, a realização de cirurgias eletivas. Como o número de 

macas é insuficiente para a alta demanda de pacientes, alguns são obrigados a 

esperar pelas cirurgias em cadeiras, e em alguns casos, até no chão. (Matéria de 
capa, Jornal de hoje de 11 de outubro de 2012). 

 

Na manhã desta quinta-feira (11) os servidores estaduais realizam um Ato 
Público para  denunciar a superlotação e a falta de condições de trabalho no 

Hospital Regional. A situação lá está semelhante ao Walfredo Gurgel, com 

dezenas de macas pelo corredor, falta  de material adequado para o trabalho dos 

profissionais e sobrecarga de trabalho. A manifestação ocorre às 9h e será mais 
um grito de socorro da saúde pública do estado. (Jornal de Hoje em 11 de 

outubro de 2012). 

 
É uma vergonha e um desrespeito o que estão fazendo com a minha mãe de 84 

anos. Ao lado da maca dela tem uma poça de sangue desde ontem, já pedi para 

limparem e não fazem nada”. (Paciente da Clínica Ortopédica e a espera de leito 
no corredor, a reportagem do Jornal de Hoje, edição de 14 de novembro de 

2012). 

 

Tais manchetes, portanto, além de reverberarem o estado de calamidade da saúde no 

Estado que foi observável em campo, como aporte metodológico forneceu-me subsídios para 

pesquisa de novos dados posteriores ao período de campo. Através desses aliados midiáticos, foi 

possível compreender não apenas a transmissão de informação e seu conteúdo simbólico, mas, 

principalmente, encontrar novas formas de interpretar a realidade. 

Nesse trabalho as questões relativas ao método e, portanto, o olhar, o ouvir e o escrever, 

tal como afirma Cardoso de Oliveira (2000) é parte integrante da prática da etnografia, não se 

limita a ações simples, mas giram em torno das implicações do pesquisador com sua pesquisa 
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uma vez que ela repousa sobre a qualidade e densidade das trocas sociais do (a) antropólogo (a) 

com os grupos com os quais esta compartilhando experiências.  

Tal como ele também acredito que o resultado de um trabalho de campo se mede pela 

forma como o (a) próprio (a) antropólogo (a) vai refletir sobre si mesmo na experiência de 

campo. E é esse processo de confrontação pessoal com algo tão familiar, mas que não deixa de 

ser desconhecido, conflitante, dúbio e confuso para mim enquanto pesquisadora, que pontuo 

agora. 

 

1.5 PENSANDO ANTROPOLOGICAMENTE: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO 

TEXTO E A DIMENSÃO AFETIVA 

 

Aprender o ofício do antropólogo e da antropóloga foi para mim, além de 

aprender a conviver com a errância, perder ilusões e seguir viajando sem elas. 
Carmem Susana Tornquist 

 

A prática da etnografia nesse trabalho foi de imensa complexidade, sobretudo porque há 

uma mistura entre a vida pessoal da pesquisadora e daqueles que pretende estudar. Nesse sentido, 

porém Clifford Geertz (2001) elucida a questão, visto que, para ele é essa a peculiaridade mais 

forte do trabalho de campo, no qual não é permitida a ele (o pesquisador) quaisquer separações 

significativas das esferas ocupacionais e extra-ocupacionais da vida. 

 

É nessa indeterminação, nessa fusão que devemos encarar as ideias, atitudes e 

valores como outros tantos fatos culturais e continuar a agir de acordo com 
aqueles que definem nossos compromissos pessoais. Ou seja, faz-se necessário 

ver a sociedade como objeto e experimentá-la como sujeito. Tudo o que 

dizemos, tudo o que fazemos e até o simples cenário físico tem ao mesmo tempo 
em que formar substância de nossa vida pessoal e servir de grão para nosso 

moinho analítico (GEERTZ, 2001, p.45). 

 

Nesse sentido estar no campo significa não só ter um olhar atento e buscar compreender o 

máximo possível daquela realidade, mas compartilhar muitas vezes dores, alegria que nada mais 

são do que resultado das relações cotidianas daquele grupo em que estou inserida. E em grande 

parte da construção deste texto, é justamente o envolvimento que ocorreu no campo que me 

perturba e motiva a estar cada vez mais engajada no campo de pesquisa para alcançar o máximo 
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da análise da vida diária desses sujeitos. “Essa é a árdua tarefa imposta ao antropólogo no campo: 

aprender a viver e pensar ao mesmo tempo (Geertz, 2001, p. 45)”. 

Pesquisando na cidade e num contexto atual cujo fazer etnográfico reflete a transformação 

dos indivíduos sobre as quais escrevemos, uma vez que as relações sociais entre pesquisador e 

pesquisado não correspondem mais ao colonialismo, nem tampouco ao desempenho de um papel 

do antropólogo como representante de indivíduos de fala subalterna, o ato de pesquisa e escrita é 

algo que gera constantes inquietações.  

O momento de ruptura entre o trabalho de campo e o processo de escrita acarreta 

inúmeras dificuldades já pontuadas por alguns antropólogos, como Wagner da Silva que 

compilou em sua obra “O antropólogo e sua Magia” alguns desses casos no estudo sobre 

pesquisadores de religiões afrobrasileiras e Marcus & Fischer com “Ethnography and 

interpretative anthropology”, da obra Anthropology as cultural  crit ique, em que 

ressaltam o papel anônimo e solitário do etnógrafo na produção de seus dados, o que não é muito 

comum nas outras disciplinas.  

 

Cuando, a su regresso del terreno, el antropólogo se dispone a escribir una 

etnografia, enfrenta um conjunto de desafios diferentes, aunque no inconexos. 
Uno de esos rectos es de naturaleza estrictamente profesional, y outro arraiga em 

las condiciones atuales de la recepción más general de la escritura antropológica 

fuera de la disciplina. En lo que se refiere al primero, el problema ha sido 

siempre el de reducir los materiales diversos y difusos procedentes del trabajo de 
campo, registrados en la memoria y en formas intermedias de escritura como los 

diarios y las notas, a textos configurados por las convenciones del género. Con 

todo, dada la elevada autoconciencia crítica con que se emprende y se lleva 
adelante el trabajo de campo, la habitual discrepancia entre lo que se sabe a 

partir de ese trabajo y lo que se esta obligado a informar de acuerdo com las 

convenciones del género puede tornar-se intolerante.  El otro, en relación com el 
ambiente de ideas em el que se produce  la recepción de la escritura 

antropológica e el tratamiento de la funcion de la antropologia como forma 

crítica de nuestra propria cultura com el publico lector más refinado. O sea, es 

simplesmente señalar aspectos de la actual recepción de la antropologia por los 
especialistas y un publico lector que cuestiona la autoridade y la relevância de su 

escrita. (MARCUS E FISCHER, 1986). 

 

Carmem Suzana Torniquist (2004, p. 27) também alude a essa questão, reverberando que 

as dificuldades estão presentes em ambos os momentos. Segundo ela como na antropologia a 

articulação entre teoria e pesquisa, tem, verdadeiramente, estatuto epistemológico, o momento da 

escrita se apresenta como uma ocasião privilegiada-embora não única, pois em campo, já estamos 
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fazendo hipóteses e comparações – dessa articulação, ai incluídas as dificuldades especificamente 

psíquicas – sempre solitárias – do processo de distanciamento inerente ao trabalho de 

estranhamento e relativização. 

Há de fato uma diferenciação de prisma que tal como aponta Geertz (2002) altera o 

contexto moral em que se dá o ato etnográfico. Segundo ele, um dos grandes pressupostos em 

que se alicerçavam os escritos antropológicos, até data muito recente - o de que seus objetos de 

estudo e seu público eram não apenas separáveis, mas estavam moralmente desvinculados, e de 

que os primeiros deveriam ser descritos, mas não convidados a se manifestar, e os últimos 

deveriam ser informados, mas não implicados - simplesmente se desfez. 

Não foi diferente no caso dessa pesquisa. Durante todo o período de campo seja diante de 

uma permanência tão longa com muitos de meus interlocutores, seja por já ter passado pela 

mesma experiência, na mesma instituição e até mesmo pelo fato de o próprio campo acabar por 

invocar toda uma atmosfera emocional e afetiva bastante intensa, as incertezas que giram em 

torno de como me posicionar ao longo do texto, assim como nas questões que giram em torno da 

proximidade de universos e vivências entre pesquisador e pesquisado durante o campo, eram 

latentes. A maior parte do tempo, eu era a antropóloga fazendo pesquisa, o que necessariamente 

incitava questões de método na busca de realização do trabalho de campo com estranhamento do 

universo através de mecanismos práticos e psíquicos, que revertesse minha familiaridade de 

modo a separar meu lugar de pesquisadora e as vicissitudes de ser uma deles, o que não 

significava, todavia que as fronteiras fossem rígidas ou indissolúveis.  

 

Assim como as pessoas que pesquisa, o antropólogo também é nativo de algum 

lugar. Logo, o pesquisador encontra-se sempre posicionado em dada cultura e 

sociedade que ajuda a moldar o seu ponto de vista. E, mesmo que suas análises 

estejam condicionadas por uma dada comunidade científica, esta também esta 
inserida em uma sociedade, que fornece subsídios para que teorias e categorias 

científicas sejam elaboradas (Appadurai, 1992). 

 

Pesquisar em um campo nos quais um dia já fui “nativa”, buscar refletir enquanto 

pesquisadora algo que é de minha vivência, demandou um controle emocional bastante 

considerável, pois houve várias situações em que geralmente me deixaria envolver, mas que neste 

contexto de pesquisa poderia ocasionar ônus aos resultados. 

Conforme a pesquisa ia se deslanchando e meu contato com os interlocutores era cada vez 

mais íntimo era imprescindível me conter diante de certas situações dramáticas que aconteciam 
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diante de mim. Tudo isso, porém não quer dizer que minha aparente posição de neutralidade 

enquanto pesquisadora não fosse afetada frente a determinados aspectos presentes no campo 

etnográfico, como aconteceu com uma acompanhante internado na enfermaria da clínica do 

pronto socorro.  

Todas as manhãs essa senhora tocava na blusa em que estivesse vestida e pergunta se não 

haveria nenhuma delas velha que pudesse doar. Esse episódio se repetiu todos os dias durante dez 

dias. No décimo dia ao adentrar a enfermaria encontrei a senhora chorando e me pediu que não 

chegasse perto, pois estava suja e não tinha roupa para usar, uma vez que foi lavar a que tinha e a 

enfermeira a proibiu de fazê-lo ali.  

Esse episódio afetou-me de forma tal que passei todo o dia a pensar na situação. 

Chegando em casa separei algumas peças de roupa e no dia seguinte levei-as ao hospital para 

entregar-lhe. Ao adentrar o pronto socorro uma das responsáveis pelo Núcleo de Pesquisa que me 

deu a permissão de pesquisar na instituição indagou, ao me ver com a sacola, do que se tratava, 

inclusive perguntando se eu era pesquisadora ou acompanhante. Ao explicar-lhe o fato perguntou 

se o serviço social sabia do acontecido. Para não protelar a conversa respondi apenas que o que 

estava fazendo era extra pesquisa, até mesmo porque essa senhora não faz parte dos meus 

interlocutores.  

Nessa situação, fica nítido a ainda pungente necessidade de separação rígida entre 

pesquisa e subjetividade, visando sempre uma objetividade, mas optei por fazer algo,  afinal 

como pontua Cardoso de Oliveira (2004) “só um pesquisador com graves problemas 

psicológicos, talvez só mesmo um pervertido desses que existem apenas no mundo ficcional 

poderia relacionar-se com os atores apenas como sujeitos de conhecimento durante todo o 

tempo”. 

Compreender o funcionamento da instituição, já ter passado pela mesma situação de meus 

interlocutores, ou seja, ter uma aproximação bastante real das questões que eles suscitavam, de 

fato foi bastante importante, pois como já pontua Malinowski (1978) dotou de “carne e o sangue” 

a pesquisa, não diminuindo de modo algum a legitimidade dos dados de campo, mas sim 

enriquecendo a pesquisa viabilizando maior entendimento. Mas tudo isso não evitava a angústia 

de como me posicionar em situações de conflito ou dramáticas. 

Nesse sentido é certo afirmar que a realidade de campo era constantemente permeada por 

uma tensão e instabilidade que não afeta apenas meus interlocutores, mas também a mim. E não 
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poderia ser diferente, afinal de contas, o pesquisador é também ser humano e social e embora 

dentro do campo, não seja possível abstrair completamente a subjetividade que sua própria 

construção traz, é preciso buscar meios de lidar com essa dimensão de maneira que essa não 

interfira no teor científico de seu trabalho. Embora esse contato intenso com meus interlocutores 

tenha resultado em uma maior compreensão dos processos vividos por eles, dotando de sentido 

suas vivências, era preciso distanciamento em certos momentos para fugir das questões de senso 

comum. 

Tal como Torniquist (2004, p. 22) trata-se, portanto, de um desafio de simbolizar um 

processo também existencial e visceral, para aludir ao termo estomacal cunhado por Da Matta- de 

relativização de um universo da qual faço parte, ou seja, de empreender a desconstrução de uma 

certa subjetividade partilhada por mim o tempo todo. 

Favret-Saada em “Ser afetado” (2005) através da descrição de sua experiência de pesquisa 

sobre a feitiçaria no Bocage mostra que é possível ser afetado pelo campo sem necessariamente 

perder a dimensão científica da pesquisa. Segundo essa autora, tal envolvimento pode constituir 

uma forma importante de comunicação com os interlocutores, o que ficou bastante evidente no 

caso da pesquisa em questão.  

 

Afrodite: O que foi que você sumiu por três dias?  
Pesquisadora: Estava acompanhando minha mãe que estava internada. 

Afrodite: Hum bichinha então você sentiu na pele o que é ser acompanhante?  

Pesquisadora: Que nada! Esqueceu que essa não é minha primeira experiência? 
Se brincar sou mais experiente que você. 

Afrodite: E o que você achou, sofreu, foi ruim?  

Pesquisadora: Mulher é como te disse o pior para mim é a falta de assistência e a 
preocupação e responsabilidade com o paciente.  

Afrodite: E isso mesmo, tu tem razão, sou desse jeito também. 

 

Apesar de Afrodite se comparar a mim é, porém importante pontuar que isso não significa 

que as experiências nesse recorte do real sejam idênticas, pois como pontua Geertz (2004) “a 

experiência do pesquisador é diferente da do nativo, não implicando, portanto em uma idéia 

ingênua de empatia”. 

Segundo Favret-Saada também, conforme o momento, ele (o pesquisador) faz justiça 

àquilo que nele é afetado, maleável, modificado pela experiência de campo, ou então àquilo que 

nele quer registrar essa experiência, quer compreende-la e fazer dela um objeto de ciência.  
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Trata-se de um estado cuja modalidade de experimentação de intensidades específicas (os 

afetos), somente são possíveis a partir da ocupação de determinados lugares, sem a qual não se 

teria acesso à elas e que abre uma comunicação específica com os sujeitos estudados que não é 

passível de representação e onde ao mesmo tempo em que não se é uma “nativo”, pode-se ser 

afetado pelas mesmas forças que incidem sobre eles, não informando todavia especificamente 

sobre o que os afetam de fato, mas o que afeta o pesquisador na posição em que o outro o 

colocou.(Favret- Saada, 2005, p. 06). 

Assim se existia momentos em que a objetividade me levava a distanciar de sensações 

particulares, como, por exemplo, cada vez que uma das pacientes descia ao centro cirúrgico e 

voltava sem ter realizado o procedimento, indignando suas acompanhantes, ou ainda ao anotar os 

relatos dos processos de cada interlocutor, na qual sobressaiam seus dramas pessoais e cujo 

alcance para mim não era possível plenamente; houve situações em que optei mesmo pelo 

envolvimento emocional e embora como pesquisadora, não hesitei em dar o ombro a alguém que 

chorava, doar roupas, comprar uma medicação ou até mesmo estabelecer minha presença autoral 

no texto. 

Logo minha experiência de campo foi vastamente influenciada por aspectos de 

emotividade, afetividade e conflitos que giram em torno de como construir uma pesquisa quando 

esse universo é tão próximo e gera uma carga tão grande para o pesquisador. Estranhar algo tão 

familiar foi sem dúvida assim como afirma Tornquist (2007) o início de construção do trabalho, 

ou ainda, como Da Matta (1978), meu momento estomacal, exercício de relativização de um 

universo da qual fiz e faço parte. 

 

O processo de estranhamento que a escrita de uma tese antropológica deve gerar, 
anuncia uma mudança de olhar, mudança esta que pode colocar em risco o 

próprio projeto de retorno do campo (TORNQUIST, 2007, p. 47). 

 

Tanta proximidade exigiu para além de muita preparação e leituras anteriores, grande 

administração de emoções pessoais, tal como enfatiza Peirano (2006) ao sublinhar a importância 

do impacto psíquico que a experiência e a interlocução de campo trazem ao antropólogo e 

antropóloga, e profissional na qual a bagagem teórica acrescida da vivência em campo dota-me 

de ferramentas para “ultrapassar as evidências do senso comum” (Descola, 2006). 
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Assim em concordância com Tornquist (2007) que pontua que a ciência é também uma 

categoria de sistemas de crenças, e que os cientistas estão também imbuídos de categorias de 

pensamento e interpretações limitadas e circunscritas cultural e historicamente, e certamente 

condicionadas pela dimensão de gênero, em meu campo tornou-se impossível ignorar toda 

subjetividade latente no processo.  

Entende-la, saber como ponderá-la, seja controlando-a em certas situações, seja 

permitindo que se mostrasse em outras, foi imprescindível para compreensão da realidade, mas 

não antes de custosos momentos de inquietação de como fazer ou de qual modo proceder, 

primeiramente em campo, no contato com os interlocutores, e no momento de escrita. 

O estranhamento do familiar e como lidar com as questões da subjetividade foram 

processos dolorosos. Deslocar a maneira como até bem pouco me era visto o campo, provocou 

mudanças em minhas concepções seja quanto à instituição física em si e seu funcionamento, 

meus interlocutores, entre outros apartes; trazendo novos elementos, ora impactantes como os 

segredos a mim revelados, ora enriquecedores dentro mesmo da experiência do campo.  

Nesse sentido nada mais verdadeiro do que nos diz Geertz (2002): 

 

“Estar lá” em termos autorais, enfim, de maneira palpável na página, é um 

truque tão difícil de realizar quanto “estar lá” em pessoa, o que afinal exige, no 

mínimo pouco mais do que uma reserva de passagens e a permissão para 
desembarcar, a disposição de suportar uma certa dose de solidão, invasão de 

privacidade e desconforto físico, uma certa serenidade diante de excrescências 

corporais estranhas e febres inexplicáveis, a capacidade de permanecer imóvel 
para receber insultos artísticos, e o tipo de paciência necessária para sustentar 

uma busca interminável de agulhas invisíveis em palheiros invisíveis (GEERTZ, 

2002). 

 

Esmiuçadas essas linhas, passo agora a caracterizar os aspectos que auxiliaram na análise 

das vivências desses meus sujeitos sociais. 
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2 A HUMANIZA SUS E A CRISE NA SAÚDE: ASPECTOS DECISIVOS NO 

ACOMPANHAMENTO 

 

O processo de reconstrução da saúde pública em nosso país tem feito emergir nos últimos 

anos vários novos discursos ao campo da saúde e doença. Desde a promoção de uma vida mais 

saudável, redução de exposições a situações de risco, saúde familiar e, sobretudo a humanização 

de atendimentos. Esses discursos agregam grande força conceitual, mas fragilidade de 

consolidação dessas propostas e seu pleno desenvolvimento.  

O fato é que em nosso país, apesar das mudanças já ocorridas as distâncias entre 

imposição de leis e sua concretização ainda são latentes, de modo que tornar reais esses discursos 

depende de transformações efetivas aos aspectos que tangem a saúde, principalmente no que se 

refere a pressupostos e fundamentos. Nesse sentido não se trataria apenas de enumerar 

prospectos, lançar palavras cujas ações nem sempre são viáveis, mas buscar transformações 

práticas, desconstruir conceitos vagos, reconstruindo as práticas de saúde. 

Nesse capítulo, partindo da Política de Humanização vigente no Sistema de Saúde Público 

brasileiro, buscarei refletir acerca dos limites e possibilidades das redes sociais das famílias 

fornecerem apoio para o provimento de cuidados da saúde, através do processo de 

acompanhamento em instituição hospitalar. 

Para tanto, cabe elucidar dois processos que estão indubitavelmente atrelados a vivência e 

a experiência do acompanhamento: a HumanizaSUS - pelo fato de ser a política que legitima o 

processo- e a crise na saúde - que perpassa o âmbito nacional atingindo o Estado do Rio Grande 

do Norte. A apresentação desses apartes é imprescindível para melhor compreensão do panorama 

teórico metodológico. 

 

2.1 POR DENTRO DO ASSUNTO 

 

Decorridos dez anos de seu lançamento (2003-2013), a Política Nacional de Humanização 

(PNH) representa ainda um modelo de atenção a saúde, cuja efetividade não responde com 

eficiência no que toca as situações crônicas existentes no Sistema Público de Saúde Brasileiro.  

Os modelos de atenção a saúde, no caso desse trabalho, representado pela Política 

Nacional de Humanização, refletem na verdade incoerências entre a situação da saúde no país e a 
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resposta social organizada, que trazendo a tona o discurso da crise atual como justificativa para as 

problemáticas, as reitera como fenômenos recentes, quando, ao contrário, fazem parte de nossa 

história e da própria consolidação do Sistema. 

O fato é que embora a saúde seja multideterminada socialmente, ainda há predominância 

no senso comum de uma visão na qual a saúde é sinônimo de assistência a doenças, o que acaba 

por exigir um aparato médico tecnológico cada vez mais sofisticado, bem como uma diversidade 

de antigos e novos medicamentos e com uma atenção centrada no hospital. O que 

consequentemente gera uma dependência de recursos financeiros cada vez maiores e, portanto, 

muito mais escassos e disputados num ambiente de crise, perpetuando situações crônicas. Ou 

seja, as impossibilidades dizem respeito ao modelo de assistência secularmente hierarquizado, 

fragmentado e calcado numa lógica técnico burocrata (Deslandes, 2005, p.401). 

 

2.1.1 Aspectos gerais da humaniza SUS 

 

A HumanizaSUS, vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, no 

Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas (DAPES), surgiu como aposta em 

inovações de saúde, primando por uma melhoria de qualificação profissional e humanização da 

assistência à saúde. 

Segundo informações do Ministério da Saúde (MS), através da análise dos problemas e 

dificuldades em cada serviço de saúde, tomaram-se por referência experiências bem-sucedidas de 

humanização, levando a experimentação da PNH em todo o país. Ainda segundo este órgão, por 

meio do estímulo objetivado pela PNH através da comunicação entre gestores, trabalhadores e 

usuários, estima-se construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho 

e afeto, que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras, as quais inibem a 

autonomia e a co-responsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no 

“cuidado de si”
13

 (Ministério da saúde, 2003). 

Não se trata, portanto, de mais um programa lançado pelo Governo Federal em caráter 

emergencial, posto que seja resultado de amplo debate com grupos diversos como, por exemplo, 

os envolvidos na Oficina Nacional Humaniza SUS, realizada em 19 e 20 de novembro de 2003. 

                                                
13

 O termo é aqui colocado em caráter fidedigno a colocação da publicação e por não ser por ela 

problematizado optei pelo uso junto a aspas .  
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Essa política surge então, como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas 

as instâncias do SUS e decorre dos constantes debates sobre modelos antes existentes, aliados 

àquelas políticas que dizem respeito a formação dos profissionais em saúde e aos modos de 

controle social exercidos sobre a sociedade. 

O documento elaborado com o intuito de delinear diretrizes e normas da política em 

questão, enfatiza inúmeros aspectos
14

. Acerca dos princípios norteadores temos que esses dizem 

respeito, em caráter resumido, “a valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas 

de atenção e gestão, o fortalecimento do trabalho em equipe, o apoio a construção de redes 

cooperativas e solidárias, a construção de autonomia e protagonismos de sujeitos e coletivos com 

co-responsabilidade, a participação e o fortalecimento do controle social e a democratização das 

relações de trabalho” (MS, 2003).  

Quanto a seus objetivos, pontua-se os eixos das instituições do SUS, a gestão do trabalho, 

da educação dos profissionais, das ações voltadas a atenção, o financiamento e gestão, todos 

esses pontos intencionando institucionalização do Sistema, difusão de estratégias para 

enfrentamento de problemas e, sobretudo, a apropriação dos resultados pela sociedade. 

Todas as orientações buscam na verdade uma rede de humanização, cuja facilitação de 

trocas e maior visibilidade as experiências positivas sejam multiplicadas, assim como seja 

possível acompanhar e avaliar o andamento dessa política com outras existentes no Sistema de 

saúde público.  

Visando a ampliação do diálogo entre as partes envolvidas no processo, quais sejam, 

profissionais e profissionais, profissionais e usuários, profissionais e administração, etc., busca a 

promoção de uma gestão participativa desses sujeitos que acabam por compor o SUS, e onde a 

adequação ao ambiente e cultura local, além de incentivar respeito mútuo a diversidade, 

viabilizaria um melhor sistema de comunicação e informações de modo a promover um melhor 

desenvolvimento ao Sistema de saúde e ampliação do compromisso social das partes envolvidas. 

Busca ainda uma não separação entre as propostas que a geraram e o restante do Sistema, 

já que, por possuir um caráter amplo que não se fecha a um conceito, remetendo mais a um 

entendimento de seu coletivo de formadores, permite trocas de experiências e propostas que pode 

ser a ela agregadas, bem como pactuadas em outros compromissos do SUS. 

                                                
14

 Para informações detalhadas ver Humaniza SUS- Documento base para Gestores e Trabalhadores do 

SUS, In: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/doc_base.pdf 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/doc_base.pdf
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A criação da política da humanização se fará pela intercessão nas diferentes 

políticas de saúde. Nesse caso, a PNH trabalhará em ações decididas com as 

áreas de modo a integrá-las, além de facilitar contatos e interagir com as 
instâncias do SUS onde tais políticas se efetuam (Ministério da saúde, 2003). 

 

Em suma, a política de humanização se baseia, portanto:  

 

Na valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e 

gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de 
compromissos/responsabilização. No estímulo a processos comprometidos com 

a produção de saúde e com a produção de sujeitos. 

No fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a 
transdisciplinaridade e a grupalidade. 

Na atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, 

em conformidade com as diretrizes do SUS. 

Na utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos 
espaços da gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e 

coletivos.  

 

Explicitados tais disposições gerais acerca dessa política, há ainda que elucidar pontos em 

relação ao termo sob qual gira a discussão, ou seja, humanização, ao que remeto a seguir.  

 

2.1.2 Do termo humanização 

 

Se o que se busca é um Sistema Único de Saúde humanizado, é preciso ter em mente o 

que significa essa humanização. Esse termo, que cada vez mais é visto de maneira assídua em 

publicações oficiais, acadêmicas e no discurso de funcionamento dos serviços públicos de saúde, 

parece extrapolar a conotação de origem do termo
15

 para reiterar uma busca pela recuperação de 

valores humanos e uma ética de atuação que se perdeu ao longo dos anos.  

Na verdade a necessidade de humanizar a atenção a saúde é decorrente da observação de 

que, e, em algum momento no desenvolvimento da prática clínica tradicional, a perspectiva da 

relação entre agente da terapêutica e o paciente foi estruturada/orientada essencialmente pela 

dimensão da patologia e pelos fatores a ela relacionados.  

Pautando o atendimento apenas em aspectos instrumentais, ou seja, reforçando o modelo 

cunhado por Foucault (1977) no século XIX de clínica hospitalar, cujos corpos devem ser 

                                                
15

 O termo humanizar em seu sentido laico possui traço maniqueísta e refere-se a elevar à altura do 
homem: humanizar uma doutrina ou ainda tornar mais humano, mais sociável; civilizar. (Dicionário 

Aurélio online) 
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preparados e classificados para que a existência da doença seja demonstrada o mais claramente 

possível, acaba-se refletindo negativamente no indivíduo/paciente que tem suas emoções e vida 

social tolhida, na medida em que se considera sua situação de vulnerabilidade social, como algo a 

impedir a eficácia prática da descoberta da doença e a atuação do corpo médico de modo 

prioritário em atenção ao corpo doente.  

Tal postura de tentativa constante de expulsão do social e do emocional do campo da 

saúde e das relações médico-pacientes-rede social (acompanhante) rompe com a crença e 

premissas da lei de humanização, segundo a qual “humanizar” está atrelado à valorização dos 

diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e 

gestores. 

No SUS a humanização é uma política transversal da rede, ou seja, uma política que 

perpassa diferentes ações e instâncias de gestão desse Sistema, com diversas implicações como: 

traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede 

de saúde; construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e 

produção de sujeitos; oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto 

subjetivo nelas presente; contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo 

gestores, trabalhadores da saúde e usuários. 

Humanizar é uma aposta ético-estético-política: ética porque implica a atitude de usuários, 

gestores e trabalhadores da saúde; estético porque acarreta um processo criativo e sensível de 

produção da saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas; política porque se refere a 

organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na rede do SUS (Brasil, 2003). 

Trata-se, portanto, de um conjunto de estratégias que intencionam alcançar a qualidade da 

atenção e da gestão em saúde tanto para profissionais, como usuários através do SUS pautado em 

princípios como a ética da saúde e defesa da vida humana.  

Todavia, embora o termo Humanização tenha se tornado mais imperativo após 

implantação da PNH, seu uso data de épocas ulteriores como afirmam diversos estudiosos.  

Maria Cezarina Martins (2001) nos diz que a humanização é um processo amplo, 

demorado e complexo que proveniente de tempos atrás, oferece resistências, pois envolve 

mudanças de comportamento, que sempre despertam insegurança.  

Isabel Cristina Rios (2009) pontua que na área da saúde surgiram várias iniciativas com o 

nome de humanização. Estima também que é bem provável que esse termo tenha sido forjado há 
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algumas décadas, quando dos acordes da luta manicomial, na área da Saúde Mental, e do 

Movimento Feminista pela humanização do parto e nascimento, na área da Saúde da Mulher, 

ganhando assim volume e produzindo ruído suficiente para registrar marca histórica. 

Nessa mesma linha, referente a saúde da mulher, C.S.G Diniz (2005) afirma que, na 

assistência ao parto, o termo humanização já é utilizado desde início do século XX, em várias 

partes do mundo, principalmente nos países capitalistas centrais após a sua difusão pelo 

considerado “pai da obstetrícia”, Fernando Magalhães, que defendia a utilização de “narcóticos e 

do fórceps”, a fim de aliviar a dor da parturiente e em contraposição do sofrimento como desígnio 

divino, uma expiação do pecado original.  

Também Tainá Souza Conceição(2009) reitera referências sistematizadas relacionadas ao 

termo humanização como passíveis de serem identificadas na literatura brasileira de saúde desde 

meados do século XX, apesar de, neste momento, figurar como uma preocupação secundária, 

mas que, em maior ou menor grau, já se fazia sentida. Segundo ela é a partir do fim do século 

referido e início do século XXI que esta temática tomará maiores proporções, fruto de iniciativas 

isoladas no decorrer da década de 1990, como o Hospital Amigo da Criança, Humanização nas 

UTI’s Neonatais, Norma de atenção humanizada de recém-nascido de baixo peso - Método 

Canguru, Parto Humanizado e outras. 

Ou seja, humanizar remete a um conceito mais abrangente, que desde seu início engloba 

as diversas esferas presentes na vida social dos sujeitos em momentos distintos (mesmo antes do 

que fora cunhado pela PNH), mas que ainda tem a maioria de seus estudos voltados à 

humanização do parto e/ou atenção a paciente/ gestantes, deixando de lado ou a um segundo 

plano outros sujeitos envolvidos no processo tal como, por exemplo, o acompanhante. Outro 

aspecto curioso acerca desse termo é que as ações em nome da humanização começaram a se 

desenrolar em vários hospitais, majoritariamente do setor público, como nos mostra Rios (2009)  

 

Inicialmente as ações eram voltadas a um ambiente hospitalar mais afável: 

atividades lúdicas, lazer, entretenimento ou arte, melhorias na aparência física 

dos serviços. Não chegavam a abalar ou modificar substancialmente a 
organização do trabalho ou do modo de gestão, tampouco a vida das pessoas, 

mas faziam o papel de válvula de escape para diminuir o sofrimento que o 

ambiente hospitalar provoca em pacientes e trabalhadores. Pouco a pouco a idéia 
foi ganhando consistência, resultando em alterações de rotina (por exemplo, 

visita livre, acompanhante, dieta personalizada, etc.) (RIOS, 2009). 
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Nas demais áreas da saúde, a temática da Humanização, sobretudo, fora do ambiente 

hospitalar, também ganha espaço, mas apenas posteriormente, posto que de modo geral essa 

discussão apresentava-se residual e referente à oposição tecnologia vs. humanização, onde esse 

último remetia mais a um resgate de valores de caridade religiosos e ainda coberto por caráter 

fragmentário e com não atenção a esferas extra-institucionais. 

 

Nas décadas de 50, 60, 70, 80, a humanização é enfocada predominantemente, 

de modo circunscrito as relações interpessoais estabelecidas com o doente bem 
como as questões administrativas de cada instituição (geralmente hospitalar) 

mostrando desarticulação das dimensões político-sociais dentro do sistema de 

saúde. (CASATE; CORREIA, 2005, p. 106).  

 

Apenas muito recentemente a humanização no campo da saúde foi tomada de modo 

enfático, apresentando até mesmo ares de manifesto por parte de professores, acadêmicos e 

profissionais da saúde no sentido de formar novas consciências, despertando uma maneira de ver 

menos fragmentária do ser humano ou do homem e com inferências biopsicossociais.  

Desse modo apesar de ter se popularizado em períodos mais recentes e ter alcançado hoje 

faceta de instigante conceito de pesquisa, decorrente de campo de produção teórica e prática na 

área da saúde, ações humanizadoras vem se desenrolando ao longo dos anos.  

Se inicialmente “tratava-se de uma resposta a uma necessidade sentida e reconhecida 

pelas pessoas em seus ambientes de trabalho” (Rios, 2009, p.254), dentro da PNH  humanizar se 

traduz, então, como inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado, com mudanças 

construídas não por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Ou 

seja, incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o 

trabalho (Brasil, PNH 2003).  Humanização nada mais é que humanizar as relações entre 

gestores, trabalhadores e usuários do SUS para ofertar atendimento de qualidade na rede pública 

de saúde, articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, melhorando os ambientes de 

cuidado e as condições de trabalho dos profissionais. (Brasil, PNH 2003).  

Humanização, no sentido proposto pela PNH, trata, de um termo base de um amplo 

conjunto de iniciativas, mas não possui uma definição clara, geralmente designando a forma de 

assistência que valoriza a qualidade do cuidado, do ponto de vista técnico, associada ao 

reconhecimento dos direitos do cliente, de sua subjetividade e cultura (Deslandes, 2004). 
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Humanizar figura, portanto como algo vago e incerto, e cuja definição única de 

conceituação originam uma diversidade de práticas que acabam gerando descompassos entre o 

texto e propostas arquitetadas pelos seus idealizadores e a realidade das instituições e o 

quotidiano dos atores locais. 

 

Na medida em que o termo "humanizar" e todo o seu léxico correspondente se 
tornam recorrentes na fala dos diferentes atores do processo, há uma 

interpretação e aplicabilidade desses termos que dependem das motivações, das 

relações com as atividades e das dinâmicas das relações sociais estabelecidas 
(FERREIRA, 2005, p. 113). 

 

Nos estudos das humanidades, a humanização na saúde somente a pouco se tornou 

discussão difundida na área da antropologia e embora não seja temática nova, posto que a título 

de elucidação, o conceito de humanização na saúde, segundo aponta alguns estudos, tem por 

berço os estudos da Antropologia Médica, poucos foram os estudos a ela devotados e geralmente 

focam aspectos de cunho filosóficos, saúde da mulher ou as novas tecnologias.  

Porém, enquanto para os estudiosos da saúde, humanizar surge como conseqüência de 

demandas recentes de melhorias no desenvolvimento de suas práticas, por perdas da dimensão 

subjetiva de certo modo, para os antropólogos o projeto humanizador representa um desafio que 

abrange toda a antropologia e é um desafio no qual temos um interesse permanente e especial 

como disciplina. 

Para a antropologia, o tema da humanização não é de fácil definição e é susceptível a 

auto-adulação e perfeccionismo etnocêntrico. Por isso é um tema de preocupação permanente. 

“Não surge hoje e desaparece amanhã. Sempre estará conosco” (Mac Clintock, 1999, p.06). 

Tampouco a temática da humanização em antropologia refere-se, a maior das vezes, 

diretamente sobre os sujeitos dessa pesquisa, figurando os acompanhantes mais como assessórios 

a outras temáticas, apresentados tal como nas analises de Carmem Suzana Tornquist (2004), 

sobre as idéias principais do movimento pela humanização, como “suportes emocionais a 

parturiente” ou na mesma linha, como referência a categoria interna do universo de pesquisa 

(Jociara Nóbrega, 2011, p.11), ou ainda agente de solicitação para trâmites diversos (Rosa Maria 

Domingues, 2002).  

Ciente dos fatos que reverberam a conceituação do termo como aberto, a título deste 

trabalho e em decorrência dos aspectos observados em pesquisa de campo, o termo humanização 
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deve levar em consideração as subjetividades de modo a viabilizar maior compreensão dos 

conflitos, gerindo assim melhores soluções compartilhadas, viabilizadas por princípios 

relacionais de respeito e valorização da pessoa humana somados a transformações éticas e 

metodológicas na atuação e ações voltadas a saúde pública. 

Adensando a discussão acerca dos aspectos que impingem sobre o ato de acompanhar, 

remeto agora as questões de crise que assolapam o país. 

 

2.2 A CRISE NA SAÚDE 

 

A repetitiva imagem de crise na saúde por muitos utilizada, nos remete a idéia de que 

tratamos de algo recente. Entretanto tal crise no Brasil advém de longa data e presente no nosso 

dia a dia chega a atingir status de verdade absoluta ou até mesmo senso comum.   

Todavia, tudo quanto existe em um dado contexto sociocultural não pode ter sua realidade 

analisada sem que se remetam as teias do passado, pois a sociedade é um organismo dotado de 

historicidade cujos determinantes históricos é preciso entender.  

Alguns especialistas apontam que, em mais de 500 anos de história, apesar de mudanças 

no contexto sócio político-cultural que passou o Brasil, a saúde nunca ocupou lugar de destaque 

para o governo, ficando geralmente em segundo plano ou pior ainda dado atenção verdadeira, 

apenas em casos de epidemias eminentes que ameaçavam a sociedade.  

 

Somente nos momentos em que determinadas endemias ou epidemias se 

apresentam como importantes em termos de repercussão econômica ou social 

dentro do modelo capitalista proposto é que passam a ser alvo de uma maior 
atenção por parte do governo, transformando-se pelo menos em discurso 

institucional, até serem novamente destinadas a um plano secundário, quando 

deixam de ter importância (POLIGNANO, 2009 p. 02). 

 

Desde o Brasil Colônia, quando o país não dispunha de modelo de atenção, tampouco 

aparente intenção de criá-lo por parte do governo colonizador e os cuidados acabavam ficando a 

cargo de curandeiros, passando pela vinda da família real ao Brasil, quando surgem as primeiras 

organizações de estrutura sanitária mínima de suporte ao poder que aqui se instalava, chegando a 

república, onde as constantes epidemias forçam a criação de algumas políticas públicas de saúde; 

pode-se dizer que o país sempre apresentou um quadro caótico, sofrendo não só com os 

problemas que solapavam a população, mas também graves consequências dentro do campo da 
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saúde que reflete em outros setores como econômico (nas transações de comércio exterior, por 

exemplo) e político ( revolta da vacina, por exemplo).  

Assim acerca da crise na saúde é preciso apreender que essa é resultante de diversos 

aspectos, não necessariamente situados na área da saúde, mas também nas dimensões econômica, 

política e cultural de nossa sociedade brasileira, que influenciaram e influenciam sem sombra de 

dúvidas as políticas no setor da saúde, como a Humaniza SUS, sendo lhes, portanto indissociável. 

Sem intencionar um panorama longínquo, levemos apenas nesse momento em 

consideração que as próprias propostas de concepção do SUS, foram de fato voltadas à população 

tendo como pano de fundo a necessidade de resgate do Estado como provedor de bem estar social 

e promotor de cidadania. Desta forma sua operação é gerada de modo mais abrangente e 

postulada segundo os princípios de universalidade, equidade, integralidade, hierarquização, 

participação popular e descentralização política e administrativa somados a objetivos e 

atribuições tão amplas, que se tornam inviáveis de serem implantados igualmente em todos os 

Estados da federação, sejam pela falta de recursos econômicos, pessoas especializadas ou 

políticas efetivas nos campos federal, estadual e municipal de gerir o Sistema.  

Em toda sua história o SUS sofreu e sofre conseqüências dos balanceios organizacionais 

do governo federal, ficando a maior parte do tempo à deriva as instituições de saúde segundo 

flutuações de cunho político, porém apresentando relativos progressos ao longo dos tempos, 

sobretudo no setor público
16

.  

Mas o fato é que há escassez de recursos financeiros, materiais e humanos para manter os 

serviços de saúde operando com eficiência. Nos deparamos de modo cada vez mais frequente, 

com notícias que revelam filas de pacientes nos hospitais e postos de saúde, falta de leitos, 

equipamentos, insumos básicos de manutenção, alimentação, condições precárias de trabalho dos 

profissionais de saúde, etc. Sendo essa a realidade apontada pelos dados e remetendo a nível 

nacional, o que segue abaixo.  

                                                
16

 O Programa de Vacinações, por exemplo, é um dos maiores programas gratuitos do mundo; cobre a 

quase totalidade de nossas crianças e se torna cada vez mais completo. Estamos bem perto de vacinar 

100% dos que nascerem no país; Nosso Programa de Tratamento da AIDS é referência mundial. A 
distribuição gratuita de antivirais mudou o panorama da doença não apenas no Brasil, mas serve de 

modelo para os países africanos e asiáticos mais assolados pela epidemia, etc. 
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2.2.1 A crise a nível nacional 

 

Elucidado que a crise na rede pública de saúde não é uma questão recente, mas sim que se 

arrasta ao longo dos séculos (Polignano, 2009), cabe uma observação quanto ao fato do porque 

recentemente essa se tornou uma das temáticas mais debatidas, seja na mídia ou até mesmo em 

instâncias acadêmicas.  

Assim posto, tomemos como marco temporal o ano de 2012, período em que se realiza 

pesquisa de campo etnográfica para obtenção de dados dessa pesquisa, e também ano em que a 

Campanha da Fraternidade, uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) colocou o tópico da crise em evidência, visando propor reflexão sobre a realidade da 

saúde no Brasil.  

Sob o tema de “Fraternidade e saúde pública” e lema de “Que a saúde se difunda sobre a 

terra”, a campanha lançada em 22 de fevereiro de 2012 apresentou como objetivo geral ampla 

discussão sobre a realidade da saúde no Brasil e das políticas públicas da área de modo a 

contribuir na qualificação, no fortalecimento e na consolidação do SUS, tendo em vista a 

melhoria da qualidade dos serviços, do acesso e da vida da população
17

.
 

Reconhecendo melhorias nos indicadores da saúde, essa campanha trouxe a tona em 

caráter mais amplo, sobretudo, as camadas populares a que geralmente se destina, o fato de que 

apesar dos constantes investimentos na área da saúde pública e melhorias no quadro geral das 

problemáticas da população brasileira, ainda existem cerca de 16 milhões de pessoas na faixa da 

pobreza absoluta, que a poluição da água e ar das cidades e os estresses afetam constantemente a 

população que, apesar de ter seus direitos assegurados pela Constituição Nacional, longe estão de 

gozar dos plenos direitos de acesso aos serviços públicos de saúde, diante dos diversos problemas 

que o Sistema apresenta. 

Entre esses problemas, pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) sobre a saúde brasileira, aponta que para 58,1% dos entrevistados que utilizaram ou 

acompanharam alguém no SUS sinalizaram a falta de médico como o principal problema, 

seguido da demora no atendimento nos postos de saúde, centros de saúde e hospitais com 

                                                
17 Para maiores informações sobre esses objetivos ver texto base Campanha da Fraternidade 2012 em 

HTTP://www.paulus.com.br/appendix/2845.pdf.   
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percentual de 35,4. Soma-se ainda a demora em agendamentos de consulta com especialistas, 

33,8%
18

.  

Na mídia em geral, os principais pontos da crise constatados e divulgados são as filas 

freqüentes de pacientes nos serviços de saúde; falta de leitos hospitalares para atender a demanda 

da população; escassez de recursos financeiros, materiais e humanos para manter os serviços de 

saúde operando com eficiência e eficácia; atraso no repasse dos pagamentos do Ministério da 

Saúde para os serviços conveniados; baixos valores pagos pelo SUS aos diversos procedimentos 

médico-hospitalares e denúncias de abusos cometidos pelos planos privados e pelos seguros de 

saúde.  

Assim resumidos, esses aspectos já nos apontam que há uma grande diversidade de temas 

de relativa importância de debate e cujas justificativas de interesse inicialmente estão atrelados a 

um processo de humanização em amplas esferas e não só da saúde, que por sua vez acaba por 

tomar a situação vexatória por que passam os sujeitos em busca de um direito constituído, como 

algo que exige um posicionamento ou gera discursos inflamados como o do Deputado Federal 

Almeida Lima do PPS_SE em entrevista concedida ao Diário de Cuiabá: “É desgastante ver essas 

macabras cenas de seres humanos sendo tratados com menoscabo e com viés político. Eis que é 

passado a hora de algo ser feito”. 

Todavia como exposto anteriormente e reiterada pelo posicionamento acima 

exemplificado, o funcionamento da saúde está atrelado a outras instâncias que interferem não só 

no seu funcionamento, mas também no interesse a que lhe é dedicado. Inclusive estudiosos 

apontam que a preocupação com a crise na saúde é na verdade, resultado de uma ênfase 

econômica em que a saúde passa de atividade alocada no campo do social, reservada a proteção 

do corpo sadio ou recuperação e reabilitação de doenças e lesões, para um dos setores que mais 

se modificou. 

 

Num momento da história da humanidade em que o setor terciário da economia 

é o que mais tem crescido enquanto processo de acumulação, a área da saúde é 

de todas a mais dinâmica seja pela incorporação tecnológica desabrida ou pela 
mudança substancial dos processos de gestão das atividades do setor 

(CARVALHEIRO, 1999). 

                                                
18 Dados apresentados em 09/02/2011 em diversos veículos de mídia e acessado na mesma data em  

http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultimas-noticias/2011/02/09/para-285-dos-brasileiros-servicos-do-sus-

sao-ruins-ou-muito-ruins.jhtm. 
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Historicamente caracterizado pela excessiva fragmentação e especialização das 

práticas de saúde e pelo predomínio da assistência curativa e de âmbito 

hospitalar, passa-se a ênfase nos procedimentos de alto custo (SENNA; COSTA 
E SILVA, 2010). 

 

O fato incontestável nesse processo é que as grandes transformações globais marcadas, 

sobretudo, pelas crises em amplos setores quais sejam eles, econômico, social, político, 

ambiental, ético etc., trazendo à tona as iniquidades dos seus respectivos sistemas exige um 

redirecionamento das prioridades, na qual dentro do território brasileiro no ano de 2012 notam-se 

a crise da saúde como foco, ao menos no que toca a repercussão: 

 

Crise na saúde foi destaque no ano de 2012 em Dourados: Praticamente a beira 

do colapso, a saúde pública de Dourados passou por diversas crises no ano que 
terminou. Dourados pecou no atendimento à saúde e durante o ano de 2012 

vários foram os problemas nos postos de saúde e hospitais públicos, com 

destaque ao Hospital da Vida, que mantém pacientes nos corredores e não 
oferece condições adequadas de trabalho aos profissionais que lá atuam, 

conforme já divulgado pela imprensa, denúncia da própria direção clínica da 

unidade. Matéria publicada em 05/01/2013 no site 

http://www.94fmdourados.com.br.  
 

Sindicato dos Médicos diz que crise na saúde é geral nos municípios 

fluminenses: “O que leva a uma situação de perplexidade entre nós da 
sociedade, e do sindicato dos médicos em particular, é esse discurso uniforme 

dos novos prefeitos de reconhecer a crise do setor de saúde em suas cidades. Se 

por um lado isso é positivo: um novo governo já assumindo reconhecendo uma 
situação de calamidade, por outro é preciso que esses discursos tenham como 

contrapartida ações governamentais que venham a transformar, de fato, a 

situação da rede de saúde, dando-lhe condições de atender bem a população” 

Jorge Darze, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro em 
02/01/13 Portal EBC 

 

Crise na Saúde - greve de servidores prejudica população de SC: O impasse 
entre funcionários públicos e o governo já dura mais de 50 dias, deixando os 

pacientes sem atendimento adequado. Além das longas filas, a população sofre 

com a precariedade dos serviços. As cirurgias eletivas, que não são 
emergenciais, foram canceladas em todos os hospitais estaduais. Matéria 

Publicada no Portal R7.com em 14/12/12.  

 

Saúde de São Luís em crise: A crise no sistema de saúde de São Luís, 
evidenciada desde o último fim de semana pela falta de alimentação e 

medicamentos no Hospital Municipal Clementino Moura, o Socorrão II, 

repercutiu fortemente em toda a sociedade. A reação unânime dos cidadãos 
confrontados com fato tão grave foi de indignação. O Estado, 07/ 11/12 

 

http://www.94fmdourados.com.br/
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Crise nas Santas Casas prejudica atendimento na região noroeste, SP: Em 

Votuporanga (SP), Santa Casa teve de fechar setor de neurocirurgia. Já em Jales, 

a dívida acumulada chega a ser de R$ 2 milhões. Portal G1 em: 24 jul. 2012. 

 

Diante do exposto, cabe afirmar que a situação de crise na saúde é grave, espalha-se por 

todo território e é resultado de contextos sociopolíticoeconômicos cujas mazelas, reforçadas pela 

má assistência e precariedade dos serviços de saúde, se refletem enfaticamente no Estado do Rio 

Grande do Norte, como veremos a seguir.  

 

2.2.2 A crise no Rio Grande do Norte 

 

O Estado do Rio Grande do Norte está localizado na região do nordeste brasileiro, região 

essa que historicamente sofre com o descaso e negligência por parte das instâncias 

governamentais. Embora na última década constantes investimentos venham mudando aos 

poucos a realidade dessa região, o fato é que há ainda grave descompasso em comparação com 

outras regiões do país, sobretudo se comparado as regiões sul e sudeste. 

Se como visto anteriormente a nível nacional essas regiões apresentam uma situação 

grave no que toca as ações voltadas à saúde, ocasionando com isso uma crise sem precedentes, no 

Rio Grande do Norte a situação não é diferente.  

Com deficiências sérias e antigas, no ano de 2012 e adentrando ao de 2013, nota-se neste 

Estado um agravamento do processo crônico de crise nos serviços de urgência e emergência
19

 

,assim como abandono das redes de atendimento ambulatorial de caráter preventivo e curativo de 

baixa complexidade
20

 e de procedimentos de média complexidade (casos de urgência e de 

emergência). Nesse tipo de atenção, enquadra-se o atendimento de clínicas médicas, pediátricas, 

consultas ambulatoriais eletivas e de especialidades e se necessário, é referenciado para atender 

                                                
19

 Define-se por urgência a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, 

cujo portador necessita de assistência médica imediata (RESOLUÇÃO CFM nº 1451/95). 

- Define-se por emergência a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco 
iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato (RESOLUÇÃO 

CFM nº 1451/95). 
20

 São os serviços oferecidos pelas unidades básicas de saúde. O usuário deve procurar esse atendimento, 
que serve de porta de entrada para o sistema de saúde, para que seja classificado o tipo de assistência 

necessária (RESOLUÇÃO CFM nº 1451/95). 
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serviços de alta complexidade
21

, realizados geralmente nas instituições como Hospital 

Universitário, Hospitais Regionais e Maternidades.  

Apesar da crise não ser uma realidade recente, nos hospitais do Estado do Rio Grande do 

Norte, sobretudo, o quadro tornou-se mais crítico com a Greve dos Servidores Estaduais de 

Saúde.  

Iniciada em 02 de abril de 2012 o pleito reivindicava um reajuste de 15% (referente à 

inflação dos últimos dois anos), implantação de uma tabela de incentivo à qualificação, 

incorporação de gratificações, concurso público e melhores condições de trabalho para diminuir a 

exploração dos servidores. Os profissionais de saúde ainda reivindicavam o pagamento de 

plantões trabalhados entre agosto de 2010 e março de 2011 e a conclusão das reformas nos 

hospitais Santa Catarina, na Zona Norte de Natal, e Rafael Fernandes, em Mossoró, no interior do 

Estado. 

Juntos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, assistentes sociais, entre 

outros profissionais denunciam o abandono e a falta de investimentos do governo estadual como 

razões para a falta de leitos hospitalares, superlotação, macas nos corredores, insuficiência de 

profissionais, medicamentos e aparelhos básicos, aspectos esses tão presentes nas instituições. 

Soma-se ainda para agravamento da crise cortes no orçamento federal que refletem nos baixos 

salários dos servidores.  

Por sua parte o governo sustenta como justificativa, as dívidas das gestões anteriores. 

Perdurando com aspectos cada vez mais dramáticos, a crise cada vez mais se instala nas 

instituições. Pacientes em recuperação pós-cirúrgica descansando a cabeça sobre tampa de lixo, 

eletrocardiogramas feitos no meio dos corredores, pacientes aguardando cirurgias ortopédicas há 

mais de um mês, sem previsão para realização dos procedimentos, entre outros levam as 

instituições hospitalares norte-rio-grandenses a aparições midiáticas não só locais, mas a nível 

nacional.  

Em 02 de maio de 2012 o Jornal Nacional, da Rede Globo apresentou pela primeira vez 

após a onda de greves na saúde no Estado, matéria sobre os principais hospitais públicos da 

região, cujos problemas relatados já tão enfatizado por parte dos moradores locais, é enunciado a 

nível nacional.  

                                                
21

 Conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando 
propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os demais níveis de atenção à Saúde 

(atenção básica e de média complexidade (RESOLUÇÃO CFM nº 1451/95). 
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Todavia a grande repercussão de fato não ficou a cargo das problemáticas, mas da postura 

do então Secretário de Saúde Domício Arruda, que ao ser procurado pelo televisivo para prestar 

esclarecimentos aos fatos, se recusou a dar entrevistas sobre a alegação de ser aquela data um 

feriado. O ato atingiu dimensões tais que culminou no dia seguinte com o pedido de exoneração 

do secretário e aceitação por parte do governo do Estado. 

 

O secretário de Estado da Saúde Pública (Sesap), Domício Arruda, pediu 

exoneração do cargo nesta quarta-feira (02). A governadora do RN, Rosalba 
Ciarlini, aceitou o pedido. O ato será publicado no Diário Oficial do Estado 

desta quinta-feira (03). A secretária-adjunta da Sesap, Dorinha Burlamaqui, 

responderá pela Secretaria até a nomeação do novo titular (TRIBUNA DO 
NORTE, 03 maio 2012). 

 

O impasse entre governo e profissionais da saúde perdura sem solução até que sessenta 

dias após o início, em 02 de junho de 2012 os servidores da saúde aceitam a proposta do governo 

encerrando a greve. Os médicos, todavia permanecem em greve por tempo indeterminado.  

Com problemas persistentes e o efetivo médico em greve a situação se agrava. Em 05 de 

junho finalmente após nítida dificuldade para escolha de nomeação ao cargo e definição por parte 

do Governo, o novo secretário Isaú Girino é apresentado. Na mesma data outra vez mais a crise é 

estampada a nível nacional, agora no “Profissão Repórter” da Rede Globo de televisão.  

Apresentando a realidade de instituições estatais como Maria Alice Fernandes (Natal), e 

os hospitais regionais de Caicó e Pau dos Ferros, ressaltaram problemas das instituições como a 

dificuldade no socorro a pacientes do interior para a capital, gastos dos próprios familiares com 

acompanhamento de enfermeiros em transferência de pacientes, dificuldades de colocar 

equipamentos para funcionar, chegando por fim a sobrecarga dos médicos.  

Insustentável, em 04 de julho de 2012 foi decretado estado de calamidade pública na 

urgência e emergência na saúde do RN por período de 180 dias, com intuito, segundo o Governo 

Estadual, de dar celeridade as ações para mudar o atendimento da rede pública.  

Com ações emergenciais e também de médio e longo prazos, foi enfatizado melhorias no 

atendimento à população e estruturação dos hospitais públicos do Rio Grande do Norte. Esse 

período, no entanto foi permeado por intervenções extra-governamentais como a OAB (Ordem 

dos Advogados do Brasil) e CREMERN (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio 

Grande do Norte), essa última inclusive tendo protocolado pedido de intervenção federal na 

saúde do RN.  
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Aos nove meses decorridos de greve dos médicos e quatorze dias após a anunciação do 

governo do término do decreto de calamidade, em 17 de janeiro de 2013, é exibido outra vez 

mais a nível nacional reportagem sobre o caos na saúde do Estado. Conhecido como o caso do fio 

de aço, a gravação realizada pelo presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado 

(Cremern), Jeancarlo Cavalcante, e na ocasião médico-cirurgião de plantão, ganhou destaque, 

após o vídeo ser exibido pelo Jornal Hoje da Rede Globo, cujas imagens de um paciente aberto 

na mesa de cirurgia é narrada com indignação:  

 

"Fio de aço? Como é que eu vou fechar aqui, ó? O tórax está aberto aqui, ó, 

tenho que fechar isso aqui com fio de aço. Eu não tenho fio de aço para fechar 

isso aqui. Como é que eu vou fechar este paciente? Não tem como eu fechar. No 
Walfredo Gurgel não tem fio de aço. O paciente está aberto e eu não tenho como 

fechar. De quem é a culpa disso? Fio de aço custa muito barato". "Resolvi gravar 

para mostrar à população a nossa realidade". (CARLO, 2013). 

 

A repercussão do caso gerou posicionamentos opostos de apoio e repulsa pela ação do 

médico, acabando, todavia em numa representação formal contra o profissional.  

 

“Achei antiético o profissional parar a cirurgia para fazer uma filmagem. Se não 

tinha o fio de aço porque então começou a cirurgia”, criticou Rosalba Ciarlini, 

governadora do Estado do Rio Grande do Norte. 
 

“Um representante de um órgão fiscalizador, como é o Conselho de Medicina, 

não poderia jamais expor um paciente daquela forma. O jurídico está estudando 

a representação”, disse Isaú Gerino.  
 

Isso aí, é reflexo do descaso com o qual o governo do RN trata a nossa saúde. 

Quando se trata de saúde pública NÓS NÃO TEMOS GOVERNO. Onde estão 
os DIREITOS HUMANOS? E o Ministério Público? Fala-se que aquele médico, 

por ter denunciado esse descaso, será punido. Quem precisa de punição é a 

direção do hospital e a governadora ( que não governa ), Que dispensa esse tipo 
de atenção a nossa saúde (José Santiago, autônomo). 

 

Governo e seus capachos tentam confundir a população. A culpa pelo 

desabastecimento (medicamentos, material de cirurgia e curativo, lençóis, papel 
higiênico, leitos,macas, material de ortopedia, dentre outros) não é dos Médicos, 

que, mesmo em greve,há 8 meses,continuam trabalhando nas pocilgas a que o 

governo submete pacientes,acompanhantes e servidores (é só ver o vídeo). O 
colega, Presidente do CRM, conhece muito bem o Código de Ética Médica. 

Mostrar um campo Cirúrgico não fere a individualidade de ninguém, porque 

uma imagem não identifica seu dono. Entular pacientes,sim,tira a dignidade de 

qualquer um. (JOÃO SILVA. Fonte: Tribuna do Norte, edição de 18 jan. 2013). 
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A atuação do Ministério da Saúde, todavia somente veio a acontecer em 22 de março de 

2013 quando da visita do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha e constatação de superlotação no 

maior hospital do Estado, o Monsenhor Walfredo Gurgel, na qual foi implantado o Programa 

SOS Emergências
22

. Cabe ressaltar, no entanto que essas ações situaram-se apenas nas 

instituições hospitalares da capital.  

Desse período em diante as problemáticas se repetem. Aos 24 dias do mês de agosto  do 

corrente ano ocorre a sexta paralisação médica estadual e municipal do ano, essa por 24 horas, e 

atrelado a ela, movimentações dos profissionais de saúde pelas mesmas reivindicações dos 

movimentos de greve do período de campo, inclusive já apresentando adesão ao indicativo da 

paralização nacional em 30/08. Na mesma data, 24/08, tem-se 27 dias de greve dos servidores da 

saúde.  

Sendo, portanto, indiscutível que existe uma crise no campo da saúde e que está alcança 

setores diversos como prestação de serviço, ensino e até mesmo a produção acadêmica; reitera-se 

aqui através dos exemplos acima citados que a crise remonta a tempos anteriores. 

Além disso, que é marcada pela ausência de conscientização das limitações de viabilidade 

de políticas públicas, uma vez que essas teoricamente são elaboradas, mas limitadas seja por 

questões econômicas, pela incapacitação do Estado como provedor ou em último caso pela 

própria sociedade de arcar com custos de atenção médica. 

A crise se apresenta assim como resultante de inúmeros fatores sejam eles estruturais ou 

de conjunturas adversas que atreladas ao campo político e econômico tornam o quadro complexo, 

cuja demanda apenas será efetiva através de um enfrentamento coletivo entre as diversas 

instâncias de poder. 

Dado o exposto, analiso na seqüência o resultado desses eventos na atuação de 

acompanhamento dos acompanhantes de pacientes adultos. 

                                                
22

 É uma iniciativa do governo federal em parceria com estados e municípios e os gestores hospitalares 

que visa promover o enfrentamento dos principais problemas dos hospitais que integram a rede, 

qualificando a gestão, ampliando o acesso aos usuários em situações de urgência, e garantindo 
atendimento ágil e humanizado nos hospitais que atendem pelo SUS. A ação quer melhorar o atendimento 

nos serviços de urgência. 
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2.3 IMPACTO DA HUMANIZA SUS E CRISE NA SAÚDE NA AÇÃO DE 

ACOMPANHAMENTO 

 

Propondo uma nova relação entre o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) e o 

profissional que o atenderá, a PNH buscou estimular a implantação de práticas de humanização e 

a troca solidária de contribuições entre gestores, profissionais de saúde e usuários, remetendo 

várias vezes as redes sócio-familiares nos processos de cuidado como “um poderoso recurso para 

a ampliação da co- responsabilização no cuidado de si”.  

Dentro do âmbito dessas redes sócio-familiares pode-se encaixá-las, sobretudo em dois 

momentos no processo de atenção a saúde em ocasião de internações, a saber, a visita aberta
23

 e o 

direito a acompanhante, esse último diretamente relacionado a este trabalho. O acompanhante 

pode ser definido como sujeito, representante da rede social do paciente ou não, que acompanha a 

pessoa internada durante todo processo de assistência a saúde em ambiente da rede de cuidados.  

Atentando ao que a muito já tomamos em antropologia social acerca dos processos de 

saúde e doença, as proposta da Humaniza SUS agora atentam ao incontestável, que o modelo 

organicista de explicação desses processos, já não suficientes para atender as demandas 

epistemológicas e as transformações que temos passado ao longo das décadas. 

Há uma mudança dos sistemas de valorização social da doença e a diversidade deste 

processo, não geriu mudanças apenas nas humanidades, o que fica latente na Política Nacional de 

Humanização da atenção e da Gestão do SUS, cujo acompanhante passa a ter seu papel 

valorizado e torna-se indispensável agente de restabelecimento e reabilitação de pacientes.  

Nas diretrizes expostas na Cartilha sobre Visita Aberta e o Direito ao Acompanhante, 

originária da PNH, o acompanhante além de apoio emocional ao seu usuário é também potente 

facilitador da evolução clínica e reinserção social do usuário e não somente um cuidador. É esse 

sujeito que viabiliza uma redução dos sintomas de abatimento e ansiedade frequentes nessa 

situação, influenciando o sucesso do tratamento através de seu modo de ação.  

Ou seja, sua atuação junto às equipes de saúde durante o processo de internação e 

posterior a ela, é o objetivo a ser almejado em prol do bem cuidar. O direito de ser acompanhado 

dentro do Sistema de Saúde Público brasileiro, todavia ainda não é dado a todos os pacientes, 

                                                
23

 Visita aberta é uma proposta da Política Nacional de Humanização cujo objetivo é ampliar o acesso dos 
visitantes às unidades de internação, de forma a garantir o elo entre o paciente, sua rede social e os 

diversos serviços da rede de saúde, mantendo latente o projeto de vida do paciente. 
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sendo concedido sem restrições para idosos, gestantes, crianças e indivíduos com necessidades 

especiais. 

 

Sob a portaria Nº 280, de 07 de abril de 1999 do Ministério da Saúde artigo 

primeiro, incisos 01 e 02 e artigo segundo fica vigorado que é obrigatório aos 

hospitais públicos, contratados ou conveniados com o SUS, viabilizar meios que 
permitam a presença de acompanhante de pacientes maiores de 60 anos de 

idade, menores de 12 anos e incapacitados de se auto-cuidar segundo 

averiguação prévia do médico. Sendo reforçada esta premissa com a lei n.º 
33/2009 de 14 de Julho. 

 

Sob tais pontos, aos sujeitos adultos de modo geral não lhes é garantido esse direito em 

caráter definido, ocorre mais em decorrência de concessões que variam de uma instituição 

hospitalar para outra e que a maioria das vezes resulta em processos desgastantes e conflituosos 

entre profissionais de saúde e acompanhante. Além disso, essa concessão a maioria das vezes 

parece representar menos a consideração com a necessidade do indivíduo internado, pautando-se 

mais na dependência de possibilidades da estrutura física da instituição ou pior ainda no déficit de 

profissionais, aspectos que destoam dos princípios das quais se baseia a Humaniza SUS, embora 

os levem em consideração:  

 

Faltam estrutura física e profissionais destinados ao acolhimento dos visitantes e 

dos acompanhantes. 

Dificuldade de compreensão da função do visitante e do acompanhante na 

reabilitação do doente, tanto por parte dos gestores quanto dos trabalhadores e 
dos familiares.  

Faltam e, quando há, são muito precárias as condições para a permanência de 

acompanhantes em tempo integral no ambiente hospitalar (Cartilha da PNH, 
2012 p.06). 

 

A questão primeira é que não basta criar ou reelaborar leis e artigos pra que uma ação 

aconteça. Minayo (2008, p.53), pontua que a recriação implica em mudanças e “mudar constitui 

um processo difícil que supõe nascimento de novos brotos, flores e frutos e perdas”. Ou seja, para 

que haja de fato mudanças no Sistema de atendimento e ações como prevê a PNH, não basta 

programar políticas que atuam em caráter fragmentário e na qual a humanização acaba sendo 

banalizada ou fragilizada por uma operacionalização de propostas, que na teoria visa abranger a 

todos os envolvidos no processo, mas na prática reverberam processos de discriminação social, 



71 

desprezo e indiferença que permeiam a sociedade contemporânea e os serviços de saúde, 

subtraindo assim as desigualdades que permeiam esse contexto. 

Na instituição campo de pesquisa, por exemplo, a concretização dessas propostas embora 

não inexistentes, estão bastante aquém da teoria proposta.  

Levando em conta o processo de acompanhamento e, sobretudo os acompanhantes 

apresentados na proposta como “representante indispensável”, observa-se que a obrigatoriedade 

dos hospitais públicos, contratados ou conveniados com o SUS, de viabilizar meios que permitam 

a presença de acompanhante de pacientes, fica apenas no papel.  

Tomadas as experiências de campo, a instituição pesquisada possui em sua política 

interna algumas particularidades com relação à política de acompanhamento. O direito a 

acompanhante é assegurada a todos os pacientes, muito embora as recomendações das políticas 

de humanização, vislumbre esse direito segundo premissas já expostas antes.  Geralmente 

também a instituição garante três refeições diárias a todos, independente da localidade de 

moradia. Mas no tocante ao acompanhante as obrigatoriedades do hospital param por ai. As 

demais necessidades, sejam elas físicas ou emocionais, são deixadas completamente de lado.  

Os relatos de campo, todos coletados nos períodos conturbados da saúde pública no 

Estado, (greve dos servidores, dos médicos, estado de calamidade pública) apresentam-se como 

resultado dos impasses, seja entre partes envolvidas (no caso das greves que geram situação 

atípica no ambiente, interferindo na qualidade e atuação dos serviços), descompassos entre teoria 

e prática ( o que diz a lei, como ela está e em que medida é aplicada nas instituições), aspectos 

negativos como a falta de insumos básicos , o problemas para realização do descanso, qualidade 

ou (in)disponibilidade da comida  e atendimento para com eles (os acompanhantes) e seus 

familiares, para citar apenas os mais gerais.  

Outro aspecto bastante relevante, é que embora visto como alguém de suma importância 

ao processo, os acompanhantes em momento algum, seja no que postula a PNH, ou nas práticas 

observadas na instituição, são considerados segundo suas necessidades ou vivências enquanto 

sujeitos, mas apenas como um objeto para concretização dos fatos, ao passo que os demais 

envolvidos, qual seja, pacientes ou servidores da saúde de modo geral são significados dentro do 

processo cabendo-lhes de algum modo atenção e cuidados, estando portanto alocados de fato 

numa ressignificação de atuação social. 
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Os acompanhantes de pacientes nessas situações, além de terem a frenética rotina da vida 

moderna, que em muitos casos por si só já acarreta estresses e ansiedades, precisam se confrontar 

com o sofrimento e as dores de seus entes internados nestas instituições. 

Buscando fazer com que esta situação permeada a maior das vezes por muito sofrimento 

seja amenizada, lançam mão de tudo o que estiver ao seu alcance para garantir o bem estar de 

seus entes e também o sucesso do tratamento médico. Todavia diante da realidade desta 

instituição acabam vulneráveis a adoecer física e psicologicamente. 

Para os acompanhantes, lidar consigo, com o doente, a doença não parece ser tarefa fácil e 

harmônica. A maioria dos acompanhantes muitas vezes se “sente perdido”, sem saber como 

proceder e apesar de todas as dificuldades e deficiências que possuem têm como principais 

expectativas aprender a melhor lidar com o paciente e a relaxar diante desta situação tão 

desgastante. 

Entende-se que a realidade encontrada nesta instituição, engendrada por carências e 

precariedades, dificulte as relações entre médicos, pacientes e sua rede social, viabilizando a 

maioria das vezes somente atenção centrada no “corpo doente” ou pautando o atendimento 

apenas em aspectos instrumentais e não em uma dinâmica relacional como busca a Humaniza 

SUS. 

 

O problema em muitos locais é justamente a falta de condições técnicas, seja de 
capacitação, seja de materiais.Tais locais se tornam desumanizantes pela má 

qualidade resultante do atendimento e sua  baixa resolubilidade. Essa falta de 

condições técnicas e materiais também pode induzir a desumanização, na 

medida em que profissionais  e usuários se relacionam de modo desrespeitosa, 
impessoal e agressiva, piorando uma situação já precária (MOTA, MARTINS e 

VÉRAS. 2006, p.325). 

 

Inegável é também que essa postura organicista acaba refletindo na eficácia do 

tratamento. Mas o principal em se tratando de humanização é seu impacto não só nos gestores de 

saúde ou no sujeito/paciente, mas ao mesmo tempo no sujeito/ acompanhante, que tal como os 

demais e principalmente em relação ao segundo, diante da situação de vulnerabilidade social 

gerada pelo processo de internação, sofre alterações físicas e psíquicas que atingem, alteram 

drasticamente e por vezes tolhe suas vidas sociais e rotinas que tanto ou até mais podem gerir 

impactos negativos ao bem cuidar, posto que ao lhe ser homologado e esperado imensa 

responsabilidade no cuidado do outro, acaba geralmente esquecido no Sistema ou até mesmo se 
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esqueça de si próprio para dar cabo a uma responsabilidade ao qual, a maioria das vezes, não tem 

para tal ocorrido nenhuma preparação prévia. 

O que a realidade da instituição demonstra é que decorridos dez anos de seu surgimento, a 

Humaniza SUS ainda não se tornou elemento efetivo para findar com aspectos arraigados no 

imaginário social. Permanecem as tentativas constantes de expulsão do social e do emocional do 

campo da saúde e das relações médico-pacientes-rede social (acompanhante), o que rompe com a 

crença e premissas da lei de humanização sobre a íntima conexão entre a fala/escuta das relações 

médico/paciente e as condições de eficácia do diagnóstico e tratamento. 

O ambiente de greve encontrado em campo embora possa nos levar a crer que as mazelas 

encontradas naquela instituição sejam desse fato decorrente, na verdade com o passar do tempo e 

situações em campo apresentadas ou vivenciadas, demonstram que essas são na verdade a 

realidade do hospital não refletindo novidades, mas apenas reverberando e agravando uma 

situação a muito já engendrada, como fica claro em trecho de publicação do comando de greve 

nesta instituição: 

 

Com adesão a greve hoje a 04 de abril de 2012 as denúncias dos grevistas tem 

como alvo o [nome do hospital pesquisado], posto que essa instituição além de 
enfrentar o caos no abastecimento e a falta de pessoal, o hospital regional mais 

próximo da grande Natal e gargalo de desafogamento do maior hospital do 

Estado, o Monsenhor Walfredo Gurgel, ainda tem sofrido com a insegurança. 

Duas vezes somente nessa última semana bandidos entraram no hospital atirando 
para matar rival colocando em risco a vida de profissionais e demais pacientes. 

Além disso um vigia foi agredido e uma técnica de enfermagem ameaçada com 

uma faca durante procedimento de triagem dos pacientes (SINDSAÚDE RN 
CSP- CONLUTAS, 2012). 

 

Outro aspecto que essa crise, reforçada pela greve geral, também nos mostra é que embora 

tenha atingido amplitude em todo o Estado, a ênfase ficou apenas situada nos problemas do maior 

hospital da região, ao passo que os demais apenas esporadicamente emergiram com suas 

reivindicações para além das plenárias do sindicato. O que demonstra outra vez mais que, mesmo 

quando se busca uma conscientização e mudanças, seja através da imposição e atuação de leis ou 

dos próprios movimentos, as ações de maneira geral são situadas e pensadas a poucos ou em 

nível generalizado, não levando em consideração as particularidades de regiões e instituições, o 

que inviabiliza obviamente a concretização de um atendimento humanizado de modo amplo e 

efetivo. Como fica nítido no caso da instituição campo de pesquisa, que apesar de ser nomeada 
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oficialmente como rota para desafogamento e o maior hospital regional do Estado, quase nunca 

foi ou é tomado nos processos de melhorias à saúde na região, cabendo lhe apenas pequenas 

notas ou pequenos investimentos que longe estão de sanar as problemáticas da instituição. 

Dado o exposto, a PNH e a busca por humanização que deriva dessa proposta, deve ser 

tomada não como prescrições capazes de gerar mudanças efetivas unicamente pela sua 

implantação, posto que a extrapola. Os desafios e concretização dessas e tantas outras propostas 

referentes a saúde pública só poderiam ser superados ou ao menos amenizados, por uma mudança 

nos modelos vigentes dentro do SUS para além de discursos vazios.  

Se o que se busca são alternativas do Sistema embasadas na promoção a saúde e não mais 

ao atendimento de doenças, cujas ações renovariam o campo médico e social, faz-se 

imprescindível que a atenção a saúde não fique situada a parcelas dos sujeitos envolvidos, mas a 

todos e em todos os locais destinados a atenção a saúde.  

E em se tratando de humanização, com atenção urgente aos acompanhantes de modo que 

tão quanto se remete a sua atuação como imprescindível, também seja lhes imprescindível o 

mínimo necessário para garantir suas condições físicas e psíquicas no processo de 

acompanhamento e consequentemente no processo de bem cuidar de modo a realmente, tornar 

possível as redes sociais familiares fornecerem apoio para o provimento de cuidados da saúde. 

Ou seja, ocorrer em caráter totalmente diferente do que relatam as experiências desses sujeitos, 

esmiuçadas no capítulo que segue. 
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3 QUEM É O DOENTE? 

 

Elucidados aspectos teóricos-metodológicos que auxiliam na compreensão do processo de 

realização da pesquisa e recolhimento dos dados de campo, assim como os aspectos burocráticos 

e que asseguram o processo de acompanhamento nas instituições brasileiras, este capítulo se 

refere à descrição e análise das vivências sociais dos acompanhantes adultos em instituição 

hospitalar. 

Essa vivência, longe de ser aspecto isolado, é parte de trajetórias cruzadas por diversos 

sujeitos envolvidos no processo, que somados ainda a atuação de organizações internas (como a 

política de acompanhamento do hospital) e externas (as diretrizes do SUS) a instituição, 

viabilizam amplo campo de análise antropológica e possuem uma configuração complexa 

(ELIAS, 2006). 

 

3.1 MEUS ACOMPANHANTES: DO PRIMEIRO CONTATO AS VIVÊNCIAS REVELADAS 

 

3.1.1 Do contato e diálogos 

 

Adentrar o corredor principal que dá acesso a todas as enfermarias do setor de ortopedia é 

ter seus passos seguidos por olhos atentos e questionadores a cada passo. Olhos cujas olheiras 

visíveis deixam claro permanências contínuas e duradoras entre as frias paredes de uma 

instituição hospitalar.  

Esses olhares a que me refiro, diferente de outros estudos que dizem respeito aqueles 

sujeitos acometidos por alguma enfermidade que o levam a uma instituição (porém não os 

excluindo), são na realidade olhos de acompanhantes, sujeitos cujos motivos que o levaram a 

acompanhar são de fato resultantes de processos que independem de suas ações pessoais, a 

maioria das vezes. 

Meu primeiro contato com os sujeitos dessa pesquisa, tal como apresentado 

resumidamente no primeiro capitulo, foi acompanhada por um profissional da instituição. De 

modo geral, seus olhares questionadores voltados à pesquisadora aparentavam um misto de 

indiferença e curiosidade que logo foram dissolvidos pelas responsabilidades da rotina diária, 
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afinal era hora do lanche da tarde, tinham todos um paciente para alimentar e na medida do 

possível fazer o mesmo para consigo. 

Com meus sujeitos enfáticos, todavia, o primeiro contato embora tenha acontecido nesse 

primeiro dia para todos, se deu de distintas maneiras quanto a recepção da pesquisa e 

pesquisadora.  

Com Afrodite, a acompanhante de Rosa, cujas atitudes me levaram a optar por situar 

minhas observações naquele setor, o primeiro contato resultou inicialmente em indiferença. No 

hospital a três semanas quando do início de meu campo, em seu papel de acompanhante no 

primeiro momento afirma que “acompanhante não sofre!”.  

Bastante desconfiada, na primeira semana em que permaneci na enfermaria em que se 

encontrava, pouco falava, permanecia ignorando minha presença dialogando apenas com as 

pacientes e demais acompanhantes da enfermaria. Quando a mim dirigia a palavra era apenas 

para questionar sobre minha postura profissional, afinal “que trabalho é esse que você só fica 

olhando e conversando”? 

Nas semanas seguintes os questionamentos já não aparecem com tanta força, talvez pela 

minha insistência em todas as vezes em que fui questionada de reiterar amigável e sutilmente o 

porque de minha presença. Talvez também porque, minha permanência diária acabou gerando 

relações bastante íntimas e amigáveis com todas as demais ali presentes, fazendo com que 

Afrodite, tal como as demais mulheres da enfermaria se abrisse mais as minhas investidas e 

aceitasse não só participar da pesquisa se dispondo a dar entrevistas por exemplo, mas também  

relatando fatos ocorridos com outros acompanhantes e pacientes posto que, tal como ela e outras 

acompanhantes dizia, “ isso pode ajudar no teu trabalho né?”. 

Marta, a acompanhante de Madalena locada no segundo leito da enfermaria 20, em nosso 

primeiro contato se restringiu a uma breve atenção quando de minha apresentação e um 

questionamento, que só se tornaria claro para mim pela rotina na instituição hospitalar, a saber: 

“você é do jornal? Veio ajudar a gente?”.  

Ao contrário de Afrodite, Marta já no segundo dia, parece estar mais aberta ao diálogo, é 

a primeira a permitir minha presença na enfermaria, arruma cadeira para que eu pudesse me 

acomodar e fala abertamente sobre o caso de sua paciente. Com personalidade bastante afável em 

diversos momentos durante o período da pesquisa não parecia se importar com as razões que me 

levavam aquele local, aceitava minha presença, mais como uma espécie de comparecimento 
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extra-hospitalar que de certo modo amenizava a dureza daquela rotina, sem, todavia se esquivar 

de responder sempre em que era questionada por mim.  

No caso de Marta o que certamente colaborou para que ela falasse sobre o que se passava 

naquele local e se posicionasse mais, foram os constantes cancelamentos de cirurgia de sua 

paciente, ou seja, houve desde cedo uma abertura, mas sempre com relação a sua paciente. Sobre 

si mesma, é apenas da terceira semana de campo em diante que começam a surgir alguns 

aspectos, embora já os houvesse observado.  

No terceiro leito, o único em que nas duas primeiras semanas de pesquisa observa-se 

alternância de acompanhante temos Josefa, mãe da paciente Tereza e José, marido de Tereza.  

Meu primeiro contato foi com Josefa, que durante minha apresentação chegou até a 

desejar boas vindas, mas em momentos posteriores apenas reclamava da comida e das coisas que 

tinha que fazer depois do hospital. Como nosso contato foi de apenas uma semana, não me 

relatou muito de sua experiência, geralmente apenas falava da dificuldade de conciliar o cuidado 

com a filha e a rotina doméstica e no que diz respeito a sua vivência na instituição a questão da 

qualidade da alimentação e higiene, que segundo ela resultaram numa perda de peso (cinco quilos 

em um mês de internação da filha) e uma micose no pé. 

O contato com José por sua vez apesar de ser bastante restrito, já que ele apenas 

acompanhava no período noturno e só me foi permitida presença durante o dia, foi bem mais 

fecundo. Saindo do trabalho direto para o hospital já chegava bastante cansado. 

O nosso primeiro contato se dá no segundo dia de campo. Chegando mais cedo é para 

mim apresentado por sua esposa e embora não pareça ter compreendido muito bem nesse 

momento as razões que me levavam ali, logo se dispôs “ao que fosse necessário”. Diante de sua 

disponibilidade, reiterei minhas intenções e perguntado se estaria disposto a participar da 

pesquisa dando uma entrevista e permitindo que utilizasse os dados por ele apresentados foi 

extremamente positivo:  

 

PESQUISADORA: Então seu José, sou pesquisadora da UFRN e como sua 
mulher disse estou pesquisando as vivências dos acompanhantes de hospital, 

quero saber sobre essa experiência de vocês.  

JOSE: Experiência é a pior possível minha filha, quer saber o que? Diga. 

Respondo tudo, é bom que pelo menos passa o tempo.  
PESQUISADORA: Então sei que o senhor está cansado e está ai jantando não 

quero atrapalhar não, mas quando for possível e o senhor permitir fazer uma 

entrevista com o senhor cujas perguntas estão aqui se o senhor quiser deixo essa 



78 

cópia para o senhor ver e decidir se quer (leio e deixo uma cópia do roteiro com 

ele) e observar mesmo aqui na enfermaria, conversar, nada de outro mundo não.  

JOSE: Homi, só isso? Pois pode contar comigo, quem sabe com alguém de cima 
pensando na gente a coisa melhore.  

PESQUISADORA: Mas calma seu José, sou só uma estudante, infelizmente não 

mudo o mundo não. 

JOSÉ: Mas se cada um estudante usasse os estudo para pensar nos outro ajudava 
e muito por isso que ajudo sempre, nesses(estudantes de enfermagem) que vem 

aqui eu digo mesmo, chegue meu filho pode cuidar dela porque eles assim 

novinho cuida melhor do que essas velha chata.  
TODOS: Risos. 

 

José de todos os acompanhantes é o que mais fácil e rapidamente falou sobre suas 

vivências e experiências de acompanhante.  

Com a alta de Tereza resultante de transferência para outra instituição hospitalar, seu leito 

é ocupado por Sônia que acompanhada de Brigite chegam a instituição em meados da segunda 

semana de pesquisa.  

Brigite, desde nosso primeiro contato sempre se apresentou bastante solícita a participar 

da pesquisa, apresentando inúmeras questões que permearam toda ela e ao contrário de Marta, 

que enfatizava sempre sua paciente, Brigite unicamente falava sobre si própria.  

Stela, a outra acompanhante de Sônia que encontro já quase nos momentos finais de 

campo, apresenta uma maior preocupação com sua irmã, mas não isenta a preocupação consigo 

mesma, preocupação está inclusive que a faz optar por “cuidar de si” ao ter que falar algo para a 

pesquisa, ficando nossos contatos muito restritos e pautados na sua necessidade de sair daquele 

ambiente. 

O caso de Mariana, a acompanhante da enfermaria 16, foi talvez o mais emblemático em 

vistas a relação pesquisador e pesquisado. De todas as acompanhantes sempre foi a mais contida. 

Nossos primeiros contatos nada revelaram, seu paciente na verdade é que parecia porta voz dele e 

sobretudo dela.  

Ela sempre pareceu relutante, todos os dias que nos falávamos reiterava o quanto achava 

importante minha intenção de pesquisa, mas bastava pedir uma entrevista para que ela mudasse 

de assunto ou como era mais corriqueiro apelar para as obrigações a serem realizadas nos 

cuidados de Franco. As informações que me passava surgiam sempre nos contextos de conversas 

informais junto a seu marido, que ao contrário dela buscava sempre me deixar a parte do que 

acontecia com ela e com o restante dos acompanhantes de sua enfermaria. 
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É apenas passado um mês de campo que Mariana, após uma piora do marido que o leva a 

sala de isolamento, se aproxima de mim, quando procurando-me pelos corredores pede para que 

possamos conversar. Após esse episódio, nosso contato tornou-se mais constante. 

Por fim, Guerreira. Nosso primeiro contato não resultou em nenhuma reação. Após 

apresentar minhas intenções de pesquisa em sua enfermaria, não houve por parte dela ou de 

qualquer outro acompanhante ali presente, interação alguma.  

Foi apenas na terceira semana, onde pela primeira vez durante o período de campo a 

imprensa se fez presente, que nos aproximamos. Observando a distância da porta de uma das 

enfermarias a entrevista dada pelo diretor geral da clínica ortopédica, eis que uma pessoa toca 

meus ombros e me pergunta de que se trata. Era Guerreira a quem respondendo de que se trata 

grita em meio ao corredor: “Por que os repórteres não procura os pacientes? Ou melhor os 

acompanhantes que estão aqui por eles?”  

Foi sua indignação ao fato de ser ignorada nesse e em outros momentos que faz com que 

ela me agarre pelo braço, levando-me até sua enfermaria e desencadeou a falar tudo sobre sua 

vivência naquele hospital em que se encontrava a dezoito dias. 

Tal como Marta, parece bem mais preocupada com a qualidade de atendimento para com 

seu paciente, mas é enfática ao falar da ausência de atenção para os acompanhantes, das mazelas 

da saúde pública e a consciência de seus direitos, afirmando inclusive ser participante de 

movimentos em prol da melhoria da saúde pública e a participação de todas as plenárias da greve 

em andamento desde o começo desse período de greve. 

Após esse primeiro contato Guerreira de fato se tornou uma interlocutora privilegiada 

para essa pesquisa, inclusive tendo feito uma espécie de caderno de campo de suas experiências 

que fazia questão de me passar.  

Em continuidade apresenta-se através da exemplificação das falas dos sujeitos o 

desenrolar de suas vivências durante a pesquisa na instituição hospitalar. 

 

3.1.2 Das vivências 

 

É dentro das enfermarias que se desenlaça as tramas das vivências desses sujeitos a maior 

parte do tempo. Em cada um desses pequenos espaços, compostos de três ou seis leitos em sua 
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capacidade normal, mas atingindo na época da pesquisa bem mais que isso, que o ser 

acompanhante acontece, muito embora essa vivência seja iniciada bem antes. 

Quando do acometimento da doença ou do acidente que vitima o paciente e da chegada ao 

hospital, esses sujeitos que a maioria das vezes desempenham esse papel pela primeira vez, se 

vêem imersos a diversos trâmites burocráticos, ao mesmo tempo em que precisa estar junto ao 

seu paciente. Carregado de sacolas com roupas, ventiladores e por vezes televisores, os 

acompanhantes precisam se deslocar ao SAME (local em que se registram as internações) e 

realizar o cadastramento de internação do paciente. 

Quando em posse de ventiladores e televisores,  é preciso buscar na seqüência junto ao 

serviço social a permissão de entrada desses objetos, ao que descobre que, eles não podem ser 

velhos demais ou sujos, o que sobretudo no caso dos ventiladores, indispensáveis dentro das 

quentes enfermarias, os obriga por vezes a comprar novos equipamentos, como observado em 

pelo menos três casos. 

Ainda com relação ao cadastro, são exigidos documentos de identidade, comprovante de 

residência e Cartão do SUS do paciente, o que a maioria das vezes gera transtornos, seja pelo 

esquecimento de pegá-los num momento como o acidente e necessidade de cuidados urgentes, ou 

o que acontece em praticamente 80% dos casos observados no campo
24

, por não possuírem o que 

se pede, o que acontece demasiado com o Cartão SUS. A elaboração desse, em caso de falta não 

é feito no hospital, mas sim somente na secretaria de saúde do município, o que demanda um 

deslocamento considerável do acompanhante para fora do ambiente hospitalar, ocasionando uma 

ausência de atenção aos cuidados de seu paciente, mesmo que temporariamente, o que os irrita 

profundamente.  

 

Homi pelo amor de Deus, saí de casa mal deu pra pegar umas roupas, vendo 

minha irmã grávida, morrendo de dores e o cara da ambulância gritando para 
cuidar,  eu lá ia lembrar de porra de cartão do SUS. Ai depois que já tava aqui e 

disseram que precisava, fui atrás dela pra pegar e quem disse que ela tinha. Ai a 

mulhezinha toda piedosa disse: “olhe faz assim vc deixa ela ai e vai na secretaria 
de saúde tirar. Ela é leza? Eu lá sei pra que lado ficava, eu não sou daqui! E tu 

acha que ela falou, fui foi atrás da assistente social que mais enrolou que ajudou. 

Minha sorte foi a menina da limpeza que terminou o expediente e foi comigo. 

Também só entreguei com três dias depois (MARTA). 

                                                
24

 Segundo analise de dados de campo. 
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Vale pontuar que em nenhum local na instituição estão afixadas regras referentes a 

internação ou os é dito por algum profissional essas exigências anteriormente a chegada ao 

hospital cabendo, portanto, ao acompanhante, adivinhar literalmente o que será ou não necessário 

ou proibido. 

No caso dos meus interlocutores, como não os acompanhei na chegada, o que sei referente 

a esse processo é que apenas Guerreira não foi pega desprevenida e também foi a única que não 

foi encaminhada direto para as enfermarias da clínica ortopédica, ficando por quatro  dias na 

enfermaria de transição. 

Findado esse processo, o acompanhante é encaminhado então a sua enfermaria, indicada 

apenas por um número e sem conhecer a estrutura física do hospital ou sem nenhuma indicação 

do SAME, saí pelos corredores perguntando a enfermeiras, pacientes e outros acompanhantes 

aonde fica o local.  Normalmente esse processo demanda tempo considerável, posto que chegar a 

clínica ortopédica pelo acesso ao pronto socorro, onde em geral dão entrada as ambulâncias, 

significa passar por inúmeros setores como o próprio PS, a enfermaria de transição, o centro 

cirúrgico, UTI’S e a clínica médica, para ai sim chegar aos elevadores que dão acesso a clínica 

ortopédica situada no primeiro andar.  

Chegando no andar, há ainda que encontrar entre as enfermarias o leito de seu paciente 

que dentro das enfermarias por vezes não estão sinalizados e acabam sendo achados por deduções 

ou sorte de naquele momento em que olha, um profissional de saúde está realizando 

procedimentos de atenção ao seu paciente, que geralmente diante da demora nos protocolos de  

internação subira antes com o maqueiro. 

A partir de então o acompanhante, alheio aquela realidade precisa se situar no processo e 

por vezes tarefas simples como buscar água ou ir ao banheiro só possuem reduzidas as 

dificuldades quando do auxílio de outro acompanhante que o oriente, uma vez que por parte da 

instituição e profissionais geralmente pouco ou nada é dito. 

Com o momento das refeições os acompanhantes presenciam uma de suas maiores 

reclamações. Seja pela qualidade, apontada por eles como péssima “ isso né comida, é lavagem 

de porco” (Afrodite) ou quantidade “ como é que a pessoa se sustenta, com duas bolachas e uma 

água velha de café”(Guerreira), todos apontam o processo de alimentação como agravante 

negativo em suas vivências. 
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O processo de alimentação segundo o protocolo do setor de nutrição da unidade hospitalar 

seria feito em duas etapas nas refeições principais, a saber almoço e jantar, posto que nesse 

período de greve ,aos acompanhantes, não foi imputado direito ao café da manhã.  

A primeira distribuição seria a comida dos pacientes. Os acompanhantes devem se dirigir 

a porta das enfermarias e pegar as quentinhas que deveriam ser dadas durante meia hora a seus 

pacientes. Encerrado esse período, a segunda distribuição, agora com o alimento destinado aos 

acompanhantes é servida também em quentinhas e o lixo ou resto de alimentos dos pacientes são 

recolhidos para não acumularem junto a outros insumos.  

No entanto, na época da pesquisa esse protocolo jamais foi seguido. As alimentações 

eram servidas juntas fazendo com que o acompanhante fosse obrigado a deixar de se alimentar 

para assessorar seu paciente, voltando a cuidar de si somente após o fim dessa atividade.  

Outro ponto é que ao término de todo esse processo, os insumos dele decorrentes não 

eram recolhidos, obrigando-os a descartar os restos nos lixos das enfermarias, que acabando por 

serem trocados as vezes apenas uma vez ao dia, gerava para além da grande quantidade, odores 

indesejáveis. 

Outro aspecto nevrálgico são as acomodações que se destinam a esses sujeitos. 

Geralmente são cadeiras de plástico, ou em casos isolados e considerados verdadeiros luxos, uma 

poltrona reclinável velha e amarrada por fios de varal para dar sustentação, tornando o processo 

de descanso, necessários para revigorar as energias dispensadas nos cuidados, um processo na 

verdade extremamente cansativo e estressante. 

Com relação aos profissionais de saúde há também inúmeros descontentamentos que 

acabam desembocando em prejuízos as vivências dos sujeitos da pesquisa. Segundo eles, os 

médicos apresentam-se sempre muito soberbos, não transmitem informações sobre o desenrolar 

dos cuidados com o paciente e quando pelos acompanhantes indagados acerca de algo, 

normalmente são ríspidos impossibilitando o contato entre as partes.  

As enfermeiras, com quem acabam tendo mais contato, também não parecem dispostas a 

trocas, desempenham seus papéis com os pacientes se remetendo ao acompanhante a maioria das 

vezes com a frase “Vou dar a medicação dele”. Quando dessa frase alguns acompanhantes puxam 

gancho para saber sobre o tratamento de seus pacientes, elas apenas dizem o nome das 

medicações, em geral o nome da fórmula e não o comercial ou simplesmente falam que os dados 

se encontram no prontuário e se quer saber algo, deve-se perguntar ao médico.  
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As assistentes sociais são as menos vistas dentro das enfermarias. Aparecem uma ou outra 

vez em dias espaçados, onde com suas pranchetas se dirigem aos acompanhantes, apenas para 

perguntar se o paciente está comendo, dormindo e defecando. Em casos de algum 

questionamento dos acompanhantes, normalmente afirmam desconhecer o caso afirmando em 

seguida buscar informações, mas no entanto nunca surgem com algum retorno. 

De todos que trabalham no hospital, as relações se estreitam mais com os maqueiros e  

auxiliares de serviços gerais, com esses últimos inclusive vivenciando relações de amizade que 

perduram para além das dependências hospitalares. 

Esses fatos nos levam a pensar nas relações de poder e hierarquia presentes nesse 

ambiente. Os profissionais biomédicos nessa instituição apresentam por vezes uma postura 

egocêntrica de único agente de ação, dotado de poderes exclusivos, sobretudo no caso dos 

médicos que dentro desse universo são vistos como o topo da hierarquia, acima inclusive de 

diretores e administradores. Essa postura leva esses sujeitos a não reconhecerem os 

acompanhantes como agentes no processo de cuidado também, e, importantes no processo. 

Geram com suas ações negativas a esses sujeitos, aflições na medida em que “os negligenciam 

enquanto seres humanos” (Tornquist, 2004). Ou assim como afirma Rozeli Porto, 2009, p. 109 

em seu estudo sobre o aborto legal entre Brasil e Portugal: a objeção ao poder simbólico estão nas 

bases das relações e poder que ao abstraírem a parte que a esses sujeitos cabe na Lei de 

Humanização, demonstra desrespeito a lei, negando-lhes direitos imputados. 

Outra ênfase dessas vivências é a preocupação com o mundo exterior a unidade 

hospitalar. Deixar toda a sua vida fora do hospital para ficar “presa” naquela instituição sem ao 

menos saber ao certo quando sairá, bem como as perdas econômicas, por estarem inviáveis de 

buscar desempenhar alguma atividade econômica remunerada, o que se agrava com os gastos 

durante a internação, o cuidado com os filhos e o medo de perder o marido ou namorado, são 

aspectos reiterados por todas as acompanhantes.  

 

Poderia estar fazendo tanta coisa lá fora,  é ruim estar presa aqui. Nem sequer sei 
o que meu marido tá fazendo.Se eu não dou assitencia, nada impede dele 

arrumar quem faça e ai além de  presa, cansada, estressada, vou estar sozinha, 

porque ele pode nem me querer mais. (STELA). 

 
Só sei de uma coisa, os dias que estou aqui to perdendo de vender minhas 

coisinhas, não é grandes coisa não , mas já pagava as roupas que to tendo que 

comprar já que dizem qu e as minhas são indecentes (BRIGITE). 
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Essa rotina me tira o prazer de estar junto a seus meus filhos, meu marido, ver 

minha netinha crescer, ir à igreja (GUERREIRA). 

 

De modo geral os sujeitos enfáticos dessa pesquisa são taxativos em dizer, mesmo diante de 

visível caos na instituição e nos primeiros contatos, que “acompanhante não sofre!”,ou seja, não 

havia queixas a fazer sobre suas vivências ali, mostrando-se preocupados por vezes apenas com 

os seus pacientes.  

 

Que eu saiba acompanhante não sofre nada não (Afrodite). 
Eu tenho nada que reclamar não, estou comendo, estou dormindo quem sofre é 

minha irmã, coitada! (MARTA). 
 

Ser acompanhante não é nada demais, triste é para quem esta doente, num 

hospital como esse que nem remédio tem (MARIANA)  
 

O mais importante é a saúde dele, eu posso se agüentar (GUERREIRA). 

 

Todavia no decorrer da pesquisa, em diversos momentos esses sujeitos relatam 

complicações causadas pela permanência e rotina no hospital, conseqüências essas físicas e 

psíquicas. 

Em se falando dos impactos negativos nas vivências desses sujeitos a que relevar em suas 

falas os problemas de cunho físico tais como queda de cabelo (Afrodite, Guerreira, Marta, 

Brigite); descamação, inflamações e doenças de pele (Guerreira, Brigite); problemas no ciclo 

menstrual (Mariana, Marta), prisão de ventre (todas), dores de estômago (Marta), diabetes (Marta 

e Guerreira), colesterol alto, hipertensão (Guerreira). Já de cunho psíquico ou emocional estresse, 

depressão, medo (todas) e compulsão (Marta).  

 

Não aguento mais, não durmo direito, nem como, meu marido só liga pra 
reclamar comigo, meus filhos estão na rua jogados e ninguém aqui da valor. 

Minha irmã não era para estar aqui não, são dois meses esperando a cirurgia, tá 

de resguardo e ninguém faz nada.(choro) Fico aqui nessa merda e ninguém nem 
olha pra gente, Essa coitada (aponta para a irmã) está aqui de resguardo já foi e 

veio dessa merda de hospital, o leite secou nos peito e ela não pode amamentar a 

bichinha de minha sobrinha, ai fica assim chora ela, chora eu e ninguém dá nem 
os cabimento. Pobre é ninguém depois de cachorro viu, sei não!(MARTA). 

 

Envelheci por causa dessa rotina, os problemas de saúde, diabetes, hipertensão, 

colesterol alto, são resultado dessa vida cheia de aperreios, correndo de hospital 
em hospital (GUERREIRA). 
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Apesar da separação, todas afirmam que esses estados estão na verdade atrelados e 

resultam em um conjunto de sintomáticas que acabam extrapolando a experiência do hospital 

adentrando sua vida pós internação.  

 

Aqui foi só sofrimento e agonia, passei muito mal. Entrei boa e saio doente. 

Recebo alta gripada, com corrimento e os nervos a flor da pele. Pior agora é 

cuidar disso tudo sabendo que cuidar dela não termina aqui, em casa o trabalho 
vai ser maior porque ai volta as coisas de casa (MARTA). 

 

Em relação a atuação do hospital pontuam como as constantes marcações, cancelamento e 

remarcações de cirurgia, que eram frequentes no período da greve, eram segundo elas 

responsáveis diretos por seu cansaço e estresse, bem como a demora na realização dos 

procedimentos, a qualidade das acomodações, falta de atenção para com eles, insumos 

necessários aos seus pacientes, higiene do local, falta de comunicação por parte dos médicos, 

entre outros. 

 

Marta: Sei não, sei não, só Deus viu! Disseram o que para não te operar dessa 

vez ? 

Madalena: Disseram que não tinha os material. 
Marta: Devia fechar essa merda de hospital, da raiva mesmo, vontade de morder 

todo mundo. Eles acham que a gente tá aqui para sofrer mesmo, feito cachorro. 

[Acompanhante de outra enfermaria chega e perguntou porque Madalena não 
operou e a chama para sair. ] 

Marta: Vou não mulher senão mato um, se eles querem que eu fique doida, tão 

conseguindo.Se tô assim hoje a culpa é desses médicos e hospital chibata.(Marta 
em ocasião da segunda vez em que não foi realizado a cirurgia de Madalena). 

 

Quem aguenta isso, minha mulher com um colchão tão fino que chega a pessoa 

se engembra e pra mim uma cadeira velha de plástico que chega as perna se abre 
quando a pessoa senta. (José falando da qualidade das instalações hospitalares). 

 

Uma jumenta é isso que ela é, uma enfermerinha que se acha melhor do que eu a 
ponto de fingir que não falei nada.Vem aqui, olha na cara dele e sai e continua 

sem fazer nada. Fui quatro vezes no posto de enfermagem, ele gemendo de dor, 

ai quando passei mal todo mundo sabe vir pra cima, com medo de que dê em 
merda. (Guerreira relatando episódio com uma enfermeira do plantão noturno 

que resultou em uma crise hipertensiva que perdurava no dia seguinte em que 

me expôs esse fato). 

 

Acerca da experiência de acompanhamento dos sujeitos acima apresentados, revelam-se 

nos momentos iniciais de permanência na instituição, uma mescla de prazer e sentimento de 
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perseverança no desempenho de seus papéis, mas com o passar do tempo revela-se por vezes a 

obrigatoriedade da ação por motivos bastante variados, quais sejam, o fato de já terem passado 

por experiências semelhantes com outros sujeitos, a não atuação no mercado de trabalho formal, 

a afetividade mantida entre eles e a falta de possibilidade em arcar com um cuidador profissional.  

Maciçamente preocupados a maior parte do tempo com seus pacientes, são capazes de 

pontuar o reflexo da rotina hospitalar dentro e fora da instituição, seus medos, receios, os 

problemas de conciliar os cuidados no hospital e a vida pessoal externa a ele, como relações de 

trabalho e principalmente relação conjugal, mas sem a intenção de colocar essas dificuldades 

acima da daqueles que acompanham.  

Os relatos constantes de surgimento de doenças físicas e de maneira menos explicita 

psíquicas ou emocionais, a dificuldade nas relações com os trabalhadores da instituição que os 

negligenciam e por vezes negativam suas atuações, falta de um repouso e alimentação adequados 

ou até mesmo garantidos, entre outros fatores, levam-nos a modificar o discurso inicial e apontar 

os descompassos, seja entre suas vivências quando do começo da internação e após certo período 

de tempo, ou ainda no que toca as diretrizes da Humaniza SUS nessa instituição entre teoria e 

prática. “Eu sei que tenho meus direitos enquanto acompanhante, ninguém me engana não. 

Dizem que tenho direito, mas tratam feito porco (GUERREIRA)”. 

Todo o exposto, porém não se encerra nessas breves apresentações, até mesmo porque há 

nessa pesquisa uma complexidade de perspectivas que não remete a um padrão de interações e 

concepções de modo que cada um desses espaços mostra suas particularidades, como veremos a 

seguir. 

 

Pensar políticas públicas em saúde, questões como acesso, equidade, 
universalidade, humanização e respeito a cultura do outro, é preciso pensar que 

saúde também é política, visto que é um problema coletivo e social 

(LANGDON, MALUF, TORNQUIST, 2008, p. 129). 
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3.2 PARTICULARIDADES DO CAMPO: ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS, DRAMAS, 

RELIGIÃO E SEGREDOS COMO ASPECTOS PUNGENTES NAS EXPERIÊNCIAS DESSES 

ACOMPANHANTES 

 

O processo de adoecimento e conseqüente internação hospitalar longe de ser um 

acontecimento sem sentido na vida das pessoas requer pensar sobre questões que emergem nesse 

processo.  

Partindo da premissa de que o acompanhante é visto dentro do sistema como um sujeito 

responsável pela companhia ou assistência a um sujeito doente, e que nos casos encontrados em 

campo, todos os acompanhantes são membros da mesma família que o paciente, um primeiro 

aspecto significativo a ser levado em conta é a atuação desse sujeito como manutenção das 

relações de grupo e convivência social. 

É notório que, o ser humano não vive sozinho, existe um todo atrás dele, algo que se 

chama família, que ele traz com ele. Toda estrutura básica que nós levamos para a vida, nós 

podemos acrescentar muitas coisas, mas as raízes nossas estão lá na família (Santos, 1996, p. 

141) 

O acompanhante de paciente adulto, membro familiar de importância decisiva no auxílio 

à adaptação do paciente frente a fase crítica de sua vida, não pode, tal como acontece atualmente 

apesar das premissas de humanização, ser relegado a um segundo plano, longe das atenções 

voltadas ao cuidado e assistência integral, entre outros aspectos no meio hospitalar.  

Tampouco pode permanecer quanto a esses sujeitos uma visão instrumentalista por parte 

do corpo profissional da instituição, que apenas enxerga no acompanhante uma ferramenta eficaz 

e em sua permanência, apoio emocional com contribuição afetiva e de prestação de alguns 

serviços e cuidados em benefício do paciente, ou seja, acompanhantes como suportes emocionais 

(Torniquist, 2004, p. 126).  

Ainda, é necessário que esses profissionais deixem de ver o acompanhante com maus 

olhos, tomando sua presença como algo que vigia o modo como atendimento ao paciente é 

prestado ou sob alegação de aumentos de custos aos hospitais. 

Acredito que a efetividade do acompanhante no que tange a manutenção das relações de 

grupo e convivência social, bem como sua boa atuação no processo de recuperação de pacientes, 

só será de fato possível quando sair do discurso vazio e voltado apenas ao paciente, ficando ao 
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acompanhante a alcunha de “membro familiar que oferece suporte e conforto para o paciente 

durante a internação (Warren, 1993), ou como sujeito de fortalecimento das relações familiares 

que podem influenciar na satisfação do paciente, ou ainda na institucionalização do cuidado 

centrado e na qualidade do serviço prestado (Lautert, Echer, Unicovsky, 1998); para considerar 

esse sujeito, enquanto sujeito de direito e que como tal goza de anseios e necessidades tal como  o 

sujeito que ele acompanha.  

Logo, se para o sujeito internado a ruptura de uma rotina causa transtornos, não é 

diferente para o acompanhante que acaba lançando mão de diversos artifícios para vivenciar esse 

processo da melhor maneira possível. Nesse sentido os itinerários se apresentam como escolhas e 

caminhos percorridos pelos sujeitos da pesquisa e seus pacientes, numa perspectiva que tem a 

doença como um evento que leva os sujeitos a lançar mão seja de recursos técnicos, materiais ou 

simbólicos, dentro da unidade hospitalar, que acaba figurando assim como uma arena onde se 

desenrola as negociações na tentativa de gerir, ajustar e redefinir as posições sociais dos sujeitos 

envolvidos, assim como veremos no item a seguir. 

 

3.2.1 Itinerários terapêuticos 

 

Por itinerário terapêutico esse trabalho sugere, tal qual Langdon (1995), que cada 

itinerário terapêutico supõe um cenário de constantes negociações, onde nem sempre há consenso 

quanto as interpretações dos sintomas e quanto a escolha do método de cura, o que faz com que 

um itinerário terapêutico seja um curso do tratamento dentre outros possíveis e formulados 

socialmente. Langdon observa ainda a seqüência de etapas que caracterizam tais itinerários, quais 

seja o reconhecimento dos sintomas, diagnósticos, escolhas do tratamento e avaliação da eficácia, 

aspectos que acabaram também por serem reconhecidos nas vivências dos meus interlocutores. 

Nos sujeitos pesquisados todos já passaram em algum momento por esse fluxo de 

itinerário, todavia no contexto da internação que os levaram a instituição campo de pesquisa 

apenas dois casos são recorrentes.  

Um diz respeito a Rosa e Afrodite. Da ocasião que lesionou Rosa até o momento da 

pesquisa decorre cerca de três anos, nesse período já esteve internada para tratamento em três 

instituições diferentes no Estado. A primeira no momento exato do acidente ocorreu na 

instituição hospitalar regional Dr. Tarcísio Maia na cidade de Mossoró, onde sob alegação de 
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falta de estrutura e insumos necessários ao cuidado, é transferida para o Hospital Monsenhor 

Walfredo Gurgel na cidade do Natal, onde finalmente é realizada a primeira operação.  

Após o término desse atendimento inicial, já foi dito pelo profissional de saúde que este 

era apenas um dos procedimentos necessários para o restabelecimento da saúde de Rosa.  

Moradora da zona oeste da cidade, no bairro Bom Pastor, seu acompanhamento pós-

cirúrgico foi marcado para uma unidade do posto de saúde da família do bairro Nordeste também 

região oeste. Cerca de quatro meses após alta hospitalar e fazendo acompanhamento no posto do 

bairro, Rosa é transferida para cuidados em outro posto de saúde agora no conjunto Santarém, 

zona norte da cidade, onde é marcada sua segunda cirurgia, que é realizada no Natal Hospital 

Center, instituição particular com atendimentos pelo SUS.  

Dois dias após cirurgia e com complicações é levada a unidade de terapia intensiva de 

onde sai apenas para uma enfermaria outra vez do Walfredo Gurgel. 

Seus cuidados pós-cirúrgicos dessa vez ficam a cargo do posto de saúde de Cidade nova, 

mas insatisfeita com o atendimento passa a freqüentar mesmo que esporadicamente uma clínica 

particular, na qual com o auxílio de contatos do médico que a acompanha, consegue a terceira 

cirurgia, agora na cidade de Parnamirim, mas especificamente na instituição em que pesquisava. 

Durante todo esse período apenas nesse momento Afrodite, acompanhante da ocasião de 

internação na instituição pesquisada esteve presente, mas sabe bem como se processou todo esse 

itinerário, posto que sempre se fez presente nos momentos de visitas quando de internações 

hospitalares ou de ouvir o que diziam àqueles que acompanhavam sua irmã nos atendimentos de 

bairros, inclusive relatando que seu acompanhamento se dá pela ausência de pessoas disponíveis 

para permanência de tantos trânsitos de cuidados.  

Importante pontuar que após realização da terceira cirurgia na instituição de pesquisa 

Rosa foi encaminhada a atendimento em uma clínica escola de universidade particular na própria 

cidade de Parnamirim onde até agora realiza seus cuidados. 

O segundo caso é referente à acompanhante Guerreira e seu paciente Eduardo. A dias 

naquela instituição já havia passado anteriormente por outras seis dentro do Estado. 

A primeira internação, há oito anos, foi sob diagnóstico de dengue no hospital Giselda 

Trigueiro. Guerreira e Eduardo permaneceram nessa instituição por cerca de sete dias. 

Duas semanas após alta hospitalar retorna a instituição e recebe nova possibilidade de 

diagnóstico, Lúpus, sendo encaminhado para o Hospital Universitário Onofre Lopes onde após 
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um mês e quinze dias tem negativado tal diagnóstico e o processo de internação para descoberta 

da doença perdura por quatro meses e meio, quando diagnosticada uma doença nos ossos cujo 

tratamento seria realizado com bases medicamentosos a ser controlado por uma unidade de saúde 

de bairro. 

Seis meses após o diagnóstico, Eduardo sofre um acidente doméstico e é encaminhado 

para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. Permanece nos corredores da instituição por doze 

dias até ser transferido, sem a cirurgia de que necessitava, para o Hospital da Polícia.  

Ai é realizado a cirurgia do membro posterior que necessitava e que fez com que Eduardo 

ficasse durante três anos de cama. Nesse período seus cuidados ficaram sob assessoria do PID- 

Programa de Internação Domiciliar. 

Em setembro de 2011, complicações levam a uma nova internação e novo diagnóstico, 

agora no Hospital Dr. José Pedro Bezerra também conhecido como Hospital Santa Catarina. O 

tratamento de doenças do esôfago e duodeno perdura por uma semana. 

Cerca de três meses depois inicia quadro infeccioso e atribuem como causa complicações 

na cirurgia da perna. Voltando ao Santa Catarina fica internado para tratamento por mais dois 

meses e vinte e dois dias até ser transferido para o Hospital campo de pesquisa para nova cirurgia 

no membro. 

Até o término da pesquisa de campo o diagnóstico e tratamento de Eduardo ainda não fora 

solucionado.  Com os contatos extra campo com Guerreira, posto que mantemos contato por 

telefone até hoje, soube que Eduardo ainda foi transferido para isolamento e internamento em 

unidade de terapia intensiva por duas vezes até ser novamente transferido ao Hospital Santa 

Catarina, onde sem ser realizado nenhum procedimento cirúrgico é requerida a internação 

domiciliar. 

Após uma semana de alta dessa internação, Eduardo piora seu quadro de saúde e vem a 

falecer três dias depois, deixando para Guerreira além da dor de perda do filho uma avaliação 

negativa de eficácia não do hospital onde Eduardo acaba falecendo, mas atribuindo ao hospital 

campo de pesquisa toda a responsabilidade pela ineficácia no tratamento. 

O desfecho do caso de Eduardo e o posicionamento de Guerreira a respeito parece mesmo 

reverberar a questão da atuação das políticas públicas de saúde no atendimento a pacientes e 

acompanhantes. Com o caos instalado pela greve, a situação crítica da saúde no estado do Rio 

Grande do Norte, que não é muito diferente do resto do Brasil, no caso de Eduardo parece mesmo 
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fazer eco a falta de vontade política para resolver o problema. De fato esse episódio nos mostra 

como aqueles que realmente precisam do serviço, os que não podem pagar planos e seguros, são 

as vítimas da iniquidade dos governantes, completamente alheios ao sofrimento da população, 

empenhando dinheiro com obras e projetos faraônicos, como o Estádio Arena das Dunas para ser 

uma das sedes da copa, e até outros projetos não considerados pelos sujeitos de pesquisa e a 

grande população menos relevantes. 

Todas as idas e vindas desses itinerários revelam para além da ineficiência da atuação das 

políticas públicas de saúde no atendimento a pacientes e acompanhantes, verdadeiros dramas 

sociais que, longe de estarem nesse caso encerrado, apresenta-se em outros mais, que em maior 

ou menor grau são relatados pelos acompanhantes, como pode ser visto abaixo. 

 

3.2.2 Dramas sociais 

 

A questão do negligenciamento das necessidades e direitos dos sujeitos de pesquisa, além 

de indubitavelmente comprometer a efetividade das propostas de atendimento humanizado a 

todos no serviço de saúde brasileiro, permeia ainda os dramas que essa ação pode gerar nesses 

sujeitos. 

Para exemplificar isso, esmiuçarei o caso de Marta e Madalena, ressaltando esse não 

como único, posto que de uma maneira ou de outra todos os sujeitos de pesquisa passaram por 

dramas sociais em maior ou menor graus. 

Por drama social tal como pontua Turner (1974, p.33) entende-se aqui unidades de 

processo anarmônico ou desarmônico que surgem em situações de conflito. No caso dos 

acompanhantes esses processos estão presentes e resultam da internação e o conseqüente 

processo de acompanhamento continuado e intermitente, ocasionando-os, seja pelo quadro 

institucional presente, sobretudo no contexto de greve, ou ainda razões já antes apontadas como o 

drama da doença, drama de deixar a família, do emprego, da saúde física e mental; inúmeros 

conflitos. 

O caso de Marta e Madalena tem início quando do acidente que vitimou essa última. 

Grávida de oito meses, Madalena foi levada ao Posto de saúde da família-PSF de sua cidade de 

onde após receber os primeiros atendimentos foi encaminhada ao hospital Tarcísio Maia e 

posteriormente ao hospital campo de pesquisa. 
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Após quase um mês de internação e sentindo as dores do parto, foi transferida a 

Maternidade onde após o parto foi para casa, permanecendo ai por uma semana, quando teve que 

voltar as pressas para não perder a sua vaga guardada na instituição campo de pesquisa.  

Marta que a acompanhou desde o primeiro momento, relatou-me o sofrimento que ambas 

passaram para lhe dar com os seios cheios de leite e as dores por isso sentida pela irmã, que 

somadas as dores da fratura na tíbia tornavam a espera pela realização do procedimento 

torturante. 

Para, além disso, desde o momento do acidente, Marta abriu mão de toda a sua vida para 

se dedicar aos cuidados de sua irmã, o que sem embargo refletiu conseqüências diversas, como 

apresentado anteriormente. 

As constantes marcações e remarcações de procedimentos não realizados, aumentavam 

conflitos internos e externos, seja de Marta com suas emoções ou dela com as convivências do 

hospital, resultando em momentos de crise, cuja irrupção ocorreu mais de uma vez, levando-a a 

buscar meios para por de novo em controle a situação. Controlada essas situações, reafirmava seu 

papel buscando desempenhá-lo o melhor possível. 

O caso de Marta embora apresentado a título de exemplificação, parece se repetir nos 

casos dos demais acompanhantes e seguem etapas que podemos tomar como iguais as formuladas 

por Turner quanto os dramas sociais, a saber: 

1- A ruptura de relações sociais formais, regidas pela norma, que ocorre entre pessoas ou 

grupos dentro do mesmo sistema de relações sociais.  

Para meus acompanhantes figura pela quebra da rotina cotidiana que quando da 

necessidade de tratamento do paciente ou permanência no hospital o redireciona, 

obrigando-os de certo modo a um rompimento de suas já habituais interações sociais 

duráveis;  

2- A crise que sempre como ponto de inflexão ou momentos de perigo e suspense se 

revela como um verdadeiro estado de coisas, quando é menos fácil vestir máscaras ou 

fingir que não a nada de podre na aldeia.  

Essas situações são uma constante no campo e irrompem,sobretudo, naqueles já alocados 

na instituição a longos períodos sem a possibilidade de permuta, ou ainda nos momentos de 

embate entre esses sujeitos e os demais atores sociais envolvidos, sobretudo, com os profissionais 

de saúde, seja pela ausência de informações, as constantes remarcações ou não realização de 
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procedimentos necessários ou até mesmo a possibilidade de retirada de sua alimentação ou as 

inúmeras trocas de instituição.  

Apresenta-se ainda nos sentimentos de culpa que se fazem presentes em casos como 

deixar os filhos com outras pessoas, não estar com o marido, não estar aproveitando a vida, não 

estar trabalhando. 

3- Ação corretiva que no intuito de limitar a difusão da crise, aciona certos mecanismos 

de ajuste e regeneração informais ou formais, institucionalizados ou ad hoc, 

operacionalizados por membros de liderança ou estruturalmente representativos do 

sistema social perturbado. 

Essa ação para com esses sujeitos, na instituição pesquisada, geralmente não são resultado 

de ações dos profissionais da instituição que deveriam atentar também a esses sujeitos, como as 

assistentes sociais, por exemplo.  De modo geral parte de outros sujeitos que passando pela 

mesma situação lançam mão de diversos modos para amenizar a crise seja por orientações 

espirituais, apoio familiar ou formação em caráter informal de verdadeiras redes de apoio e 

proteção que auxilia os acompanhantes não só no momento de internação, mas também de perda 

do paciente ou reintegração quando de sua alta através de ações solidárias.  

O que leva por fim a última fase,  

4- a reintegração do grupo social pertubado ou no reconhecimento e na legitimação da 

ação social da cisma irreparável entre as partes em conflito. 

Surge nesse contexto de pesquisa pela consciência da importância do papel de 

acompanhante e a opção e reafirmação de levar seu papel a termo. 

Outro processo dramático também, dentro do processo hospitalar e referente a saúde e a 

doença remete ao fato de o acompanhante não parecer ter seu papel situado de fato. Enquanto ao 

médico cabe um papel de atuação no processo de saúde e doença em terceira pessoa por seu 

direcionamento de ação voltada ao corpo doente, e decorre que, o paciente é o sujeito que em 

primeira pessoa informa e define por sua ação, a performance do corpo médico. Ambos 

apresentam, portanto não só definidos seus papéis, mas também situadas suas identidades no 

processo, o que possibilita, de certo modo, situação cômoda para eles. 

Já ao acompanhante esse processo é sempre nebuloso e embora possamos querer situá-lo 

em segunda pessoa, por ser aquele com voz de ação não sua, mas por necessidade do outro, o fato 

é que sua identidade dentro da unidade hospitalar longe está de ser algo definido. 
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Essa ausência de determinação de papel oficial gera nesses indivíduos inquietações por 

não possuírem um modo instituído de ação e onde a indeterminação de “como bem proceder” 

ocasiona conflitos entre acompanhantes e demais membros envolvidos, qual seja, paciente, 

médicos, enfermeiros, entre outros profissionais, desembocando também em um dos dramas na 

vida desses indivíduos.  

Importante pontuar também que são as crises geradas por esses dramas que levam a 

determinadas buscas para saná-los. A exemplo disso, tome-se a religião, foco do próximo tópico. 

 

3.2.3 Religião 

 

As rupturas decorrentes do processo de internamento de um paciente exige do 

acompanhante lance artifícios para poder lhe dar com os desconfortos e descompassos resultantes 

do desempenho desse papel. 

A religião é sem sombra de dúvidas uma delas. Valla (2005, p.82) pontua que a 

prevenção, o tratamento e a recuperação não são apenas questões do corpo, e sim, como propõe a 

teoria do apoio social
25

, questões da unidade corpo-mente, ou corpo-alma e que é muito provável 

que a grande procura das camadas populares pelas igrejas hoje, signifique alguma espécie de 

busca de soluções para tais problemas. Essa ocorrência foi de fato evidenciada durante o período 

das pesquisas. 

Quando do início de nossos contatos meus interlocutores, com exceção de Mariana, não 

evidenciavam em suas falas aspectos de cunho religioso. Convivendo naquele ambiente de 

relações sociais transitórias e em meio ao caos intensificado pelo processo de greve, assim como 

somados a intervenção de grupos religiosos, sobretudo, evangélico dentro da instituição, os 

discursos dos sujeitos aos poucos passam a apresentar cada vez mais um apelo religioso. 

Um caso emblemático da atuação da religião nas vivências dos sujeitos dessa pesquisa é 

outra vez Marta, irmã e acompanhante de Madalena, já apresentada anteriormente.  

Marta quando de nossos primeiros contatos, apesar das idas e vindas que resultaram da 

internação de sua irmã, inicialmente nunca apresentou uma religiosidade aguçada. Mulher de 

                                                
25

 A proposta central do apoio social é que, quando as pessoas sentem que contam com o apoio de um 

grupo de pessoas (associação, família, vizinhança, igreja, por exemplo), esse apoio tem o efeito de causar 
melhoria de sua saúde. Esse apoio normalmente se passaria entre pessoas que se conhecem e freqüentam 

de uma forma sistemática, razão pela qual frequentemente estaria envolvida uma instituição ou entidade. 
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iniciativa apresentava-se sempre muito dinâmica e ativa. Nos momentos de atuação dos grupos 

religiosos na instituição sempre parecia estar irritada com a ‘intromissão” daqueles que na 

enfermaria entravam, segundo ela, “só em horas sem futuro”.  Aliás, era apenas nesse instante 

que mais me dera atenção durante a primeira semana, quando se voltou a mim para reclamar 

deles: 

 

Pelas caridade, essas mulher não tem o que fazer não? Fica nas porta dos outros  

pertubano. A pessoa já tá aqui, ocupada, vendo se consegue pelo menos 
descansar depois do fuzuê da visita e essa sem futuro vem perguntar: Minha 

filha você já aceitou Jesus na sua vida? Ah minha filha aceitei desde que nasci, 

não preciso estar em uma igreja de crente pra isso não!  

 

Com o passar do tempo e as constantes marcações, não realizações e remarcações da 

cirurgia de Madalena, que coincidem com o aumento de estresse e impaciência, cansaço e 

impotência de Marta, é observável em sua rotina e falas, uma introdução de símbolos religiosos 

como meio de aliviar as tensões do processo.  

Da segunda a terceira semana de contato com ela, todos os dias em que chego a 

enfermaria a vejo lendo uma pequena bíblia sagrada. Por duas vezes a encontro rezando o terço e 

quando lhe pergunto o porquê disso tudo, a resposta é enfática: “Porque só Deus para me ajudar 

nesse inferno”. 

Toda essa “mudança de hábito” culmina numa conversão religiosa em uma tarde na 

enfermaria, quando da visita do mesmo grupo que evangelizava na ocasião em que ela indignada 

reclamou, a vê lendo a bíblia e iniciam uma conversa partindo das diferenças entre a bíblia 

católica, que Marta lia e a bíblia evangélica pelo grupo adotado. Após muita resistência em 

aceitar os argumentos que os religiosos enfaticamente apontam a ela, Marta cai em prantos e é 

amparada por uma das mulheres do grupo:  

 

Membro do grupo: Minha filha esse seu choro é Deus chamando para voltar a 

ele, todo esse sofrimento nada mais é do que a carga de seu abandono das obras 

do Pai. Volte pra Cristo, seu único Salvador e aceite Jesus de verdade em seu 
coração. Diga minha filha, você aceita Jesus como seu único Salvador?  

Marta: sim eu aceito!  

Todas as demais membras do grupo: Glória a Deus!  
Então minha filha jogue esse símbolo do pecado (pegando em mãos o terço, a 

bíblia e o cigarro de Marta que os joga no lixo).  
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Após esse episódio são cantadas duas músicas na enfermaria e todo o grupo vai embora. 

No dia seguinte e nos que se seguem ouço Marta comentar comigo das maravilhas que foi sua ida 

a igreja na noite anterior e como Deus estava operando em sua vida, afinal de contas “bastou 

voltar a Cristo para a cirurgia da sua irmã finalmente se realizar”, dias depois.  

O caso de Marta antes de ser um acontecimento isolado é bastante comum no ambiente da 

pesquisa. No universo dos meus sujeitos nenhum no início da pesquisa professava uma fé 

atuante, já quando da alta hospitalar ou da minha saída de campo todos apresentam discursos 

religiosos fortes e majoritariamente se autodenominam cristãos evangélicos, somente uma delas 

retoma (como a mesma afirma) a fé católica. 

As razões para essa postura podem ser elucidadas tal como observa Machado (1996) pela 

falta de apoio institucional nessa época de mudanças sociais intensas, que faz com que a igreja 

ofereça um “potencial racionalizador”, isto é um sentido para a vida; ou ainda, tal como afirma 

Mariz e Machado (1994) pela frágil presença do próprio Estado de bem-estar social e o fato de as 

religiões oferecerem alguns grupos de suporte alternativos que criam motivações para o 

enfrentamento de problemas. 

A busca por religião ou a religiosidade que emerge maciçamente não só nos pacientes, 

mas também em seus acompanhantes durante o período de internação pode ser interpretada assim 

como resultado de uma busca de uma explicação plausível, um sentido e coerência para o que 

esta se passando não só naquele momento, mas em momentos anteriores que poderiam ser 

decisivos para que isso acontecesse.  

E mais, significa a busca por alívio dos encargos que decorrem desse processo de 

internação através da solidariedade e apoio advindo dos membros de uma determinada religião, 

que proporcionando o (Re) encontro com a dimensão espiritual atua como alívio ao sofrimento 

físico e mental da internação bem como conforto, consolação e perdão pela conversão desses 

sujeitos do castigo infligido ao corpo e caracterizado pela doença.  

Em outras palavras essa religiosidade ou ritos a ela associados assemelham-se aqueles 

descritos por Turner (2005, p. 146 e 35) em seu Floresta de Símbolos, marcante estudo entre os 

Ndembu, na qual traz a tona o caráter dinâmico dos símbolos, como visto no caso das bíblias e o 

simbolismo (do terço, do choro) enquanto fator de ação social para os sujeitos em interação. 

Nesse sentido, tal como no estudo de Turner os rituais e a religiosidade emergem como lócus 

fundamentais de expressão e resolução de tensões sociais, geradas não só pelo choque de 
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indivíduos e grupos, mas também por contradições dos próprios princípios estruturais que 

ordenam a sociedade em que vive os sujeitos. 

E, em se falando em contradições, adentremos agora nos segredos, que contrariando as 

expectativas iniciais tornaram-se emblemáticos no campo.  

 

3.2.4 Segredos 

 

Porto (2009, p.132) aponta que as pesquisas que discutem o culto ao segredo remontam a 

diferentes análises antropológicas. Diz também que “normalmente tais discussões giram em torno 

da questão ética sobre aquilo que o pesquisador deve ou não revelar sobre o seu grupo. 

Essa questão ética foi de fato a primeira questão ao me defrontar com os segredos a mim 

apresentados durante a pesquisa.  Fatos inusitados e para mim totalmente inimagináveis me 

levam a questão de como operacionalizá-los, como apresentar um dado tão rico e enfatizado em 

momentos diversos e por tantos sujeitos de pesquisa sem afetar-lhes ou fechar as possibilidades 

de retorno ao campo ou ainda sem correr riscos de sofrer problemas com implicações judiciais.  

Expor segredos vividos pelos meus interlocutores ou outros acompanhantes poderia 

causar constrangimentos externos e internos ao grupo, assim como colocar em xeque reputações 

e relações de hierarquia presentes no espaço. 

Esses segredos que tal como apontam Simmel (1939, p. 235) dissimulam certas realidades 

e através de meios positivos e negativos constitui uma das maiores conquistas da humanidade, foi 

evocado por meus interlocutores em momentos distinto. 

O primeiro deles e citados por todos meus interlocutores diz respeito ao consumo de 

drogas ilícitas nas dependências da instituição. Seu uso, concomitante ao tabaco, é realizado 

discriminadamente na pracinha interna da instituição por pacientes, acompanhantes e 

trabalhadores do quadro hospitalar como maqueiros e auxiliares de limpeza. “Maconha é 

medicinal,[risos] vou ali fumo e a dor na perna passa (Paciente clínica ortopédica)”. 

Apesar de ser ilícito, a bem dos fatos não é algo alheio ao universo de pesquisa, médicos, 

enfermeiras e outros personagens do hospital sabem desse uso, até mesmo porque em alguns 

momentos o odor da erva é trazido pelo vento para dentro das enfermarias.  
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Trata-se, portanto, de um “segredo camuflado” cuja postura dos sujeitos que o vivenciam, 

sobretudo na figura dos servidores do hospital, serve para dissimilar suas não operatividades, 

numa ocultação que evite afetar seus direitos ou mesmo deveres. 

O segundo caso de segredo remete a uma tentativa de eutanasia. Foi apresentada por uma 

das acompanhantes que não faz parte de meus interlocutores, mas cujo teor do segredo remete a 

como a postura de um acompanhante pode ser modificada ao longo dos cuidados. 

Relatando o período em que cuida do paciente que acompanhava na ocasião, enfatiza 

como o faz com apreço e dedicação. Idosa, mostra preocupação quanto ao fato de não poder mais 

cuidar dele, sendo aquele dia o ùltimo que atuaria como acompanhante. Ao perguntar-lhe se o 

senhor que cuidava não tinha nenhum outro familiar que desempenhasse o papel revelou que sua 

preocupação residia justamente nesse fato, já que segundo conta a família dele sempre o 

maltratava na velhice, já que ele fora ruim com os filhos enquanto jovem.  

A tentativa de eutanasia aconteceria em sua casa. Aproveitando de ser ela a responsável 

pelos cuidados, um dos filhos em acordo com um médico amigo da família decidiu por cabo a 

vida do idoso. Todos os filhos apoiaram a idéia, só contando a ela no momento em que chegaram 

para realizar o ato. Ela se posicionou contraria e após muita discussão decidiu chamar a polícia. 

Assustados os filhos e o médico se evadiram do lugar.  

Desde então teme pela vida do seu paciente, mas terá que deixá-lo, pois não tem mais 

condições de saúde para cuidar de ninguém além de achar que “ é passado a hora de pensar um 

pouco em si, cuidando dos netos e junto aos filhos”. 

Nesse caso se assemelha ao que Simmel (1939) pontua quanto ao segredo como 

modificação das atitudes de quem o guarda “já que a partir dai ela passou a se preocupar cada vez 

mais com a integridade física” e de toda relação com o outro “depois disso os filhos me vem 

como persona non grata”. 

Abreviar a vida de um enfermo é uma discussão demasiado complicada que extrapola os 

limites desse estudo, mas dessa situação o curioso é que diante da gravidade dos fatos o medo 

dela não era quanto ao ato em si, afinal “ia acabar com o sofrimento dele”, mas sim o fato de que 

ela “não podia se sujar”, num deslocamento de prioridades pouco usual entre acompanhantes. 

O último segredo figura talvez como o mais emblemático. Trata-se de um caso de estupro 

cometido por um maqueiro a uma paciente enquanto dormia. 
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Surgindo em conversas informais com uma de minhas interlocutoras, inicialmente não 

pude acreditar no teor do segredo, seja pela gravidade do fato, seja porque o acusado de cometer 

o ato me era bastante conhecido, inclusive considerado amigo particular. 

Segundo informações da interlocutora, o caso teria ocorrido em meados da segunda 

semana de campo na enfermaria do pronto socorro. Descoberto por um dos seguranças da 

instituição, o caso foi abafado de maneira tal que até mesmo dentro da própria enfermaria 

ninguém além dos enfermeiros teve conhecimento.  

A confirmação veio por parte mesmo do acusado, que me confessou o fato, afirmando, no 

entanto que não foi estupro, mas sim “ato consentido entre as partes” e, que, o que era pela 

paciente alegado fora inverdade. Segundo esse ainda, a direção do hospital o chamou, a vítima e 

sua família para averiguação o que gerou uma longa discussão entre as partes até que chegassem 

a um acordo, sob a justificativa de manter a honra e preservar a identidade diante das relações da 

paciente com a sociedade.  

 

Como ela não havia como provar que era estupro, o que não foi, a gente 
convenceu ela de que levar isso pra frente só ia prejudicar ela mesmo, porque 

além de ninguém acreditar devido as amizades que tenho ela é que sairia falada 

por ai, porque mesmo se eu tivesse pegado a culpa era dela.  Pior de tudo é que 

agora eu não posso mais frequentar o hospital fora do horário de serviço para 
visitar minhas queridas. 

 

Cabe dizer portanto, que esse episódio remete a um “segredo de gênero” (Porto, 2009) 

uma vez que envolve as relações e auxilia na preservação de códigos culturais sustentando ou 

mantendo inalteradas a “face” diante das situações estigmatizastes(Goffman, 1980). 

Tal como o segredo simmeliano as combinações desse fato se caracterizam 

sociologicamente pelo fato de que o segredo de uma parte é de certo modo acatado pela outra e 

aquilo que se oculta voluntária ou involuntariamente, é respeitado voluntária ou 

involuntariamente.(Simmel,1939 p.235). 

Esse episódio ainda denota outra questão. O silêncio da paciente, acatando o acordo 

acontece por medo dos julgamentos que possa passar. Acerca disso Porto, 2009,p. 119 afirma: “o 

silêncio dessas mulheres normalmente acontece porque muitas delas temem ser julgadas 

erroneamente ao denunciarem o crime, tanto de seus familiares como por qualquer instituição 

legal”. 
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De fato a saída para o caso reverbera “o paradoxo que envolve o estupro como, de um 

lado um ato agnominioso”, ou seja, causa de vergonha, infâmia, horror e ao mesmo tempo, que 

de outro só torna impura a mulher, “acaba portanto por não marcar o masculino, mas sim o 

feminino com a impureza” (Lia Zanota,1999,p.299). Em outras palavras embora o crime tenha se 

consumado, o estupro condena e deixa surgir preconceitos na mulher vitimizada e não ao homem 

que comete o ato infrator. 

Em suma, o segredo no presente caso, é justificado pela não exposição da paciente, que se 

assim não o fizesse teria manchada sua imagem. Na verdade esse segredo parece de fato mais 

uma manobra do hospital para se salvaguardar das conseqüências graves que o caso geraria. Com 

o acordo interno, aos envolvidos, parece que resultou em um segredo positivo- o maqueiro não 

foi acusado formalmente tampouco perdeu seu emprego e a paciente, com sua história preservada 

sob sigilo, preserva sua imagem “mantendo a face” 

 

3.3 OUTRO LADO DO ESPELHO: O NÃO ACOMPANHAMENTO OU SUA 

INOPERÂNCIA 

 

Aspecto que não poderia ser deixado de lado também se refere à ausência de 

acompanhamento ou um acompanhamento ineficaz.  

Esses fatos aconteceram durante o período da pesquisa, sobretudo com os pacientes 

internados na enfermaria de transição na qual dividi as observações com a clínica ortopédica 

durante o primeiro mês de pesquisa.  

Em geral os casos de falta de acompanhantes totalizaram seis casos durante o período de 

pesquisa na instituição, todos em caráter permanente e com ausências de visitas. São homens 

entre 25 e 60 anos, provedores únicos do sustento do lar. Apenas um caso de falta de 

acompanhante é relatado por uma mulher. 

Sozinhos, esses sujeitos desde o início de nossos contatos foram muito abertos ao diálogo 

e exposição de suas vivências naquele local. São uníssonos ao falar da falta que faz alguém ao 

seu lado para passar o tempo e ajudar na realização de atividades básicas.  

Afirmam que por não ter quem “corra atrás para agilizar” os processos na instituição ou 

vigie as ações dos profissionais, perdem oportunidades de realização dos procedimentos que 
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esperam para outro paciente, cujo acompanhante pela insistência frente a médicos e outros 

profissionais acabam conseguindo a favor de seu paciente. 

Quanto à questão da inoperância ou ineficiência do acompanhante surgiu em dois casos 

específicos, um acompanhado mais de perto por se tratar de Brigite, acompanhante da cunhada na 

enfermaria 20 e o outro Francisco, acompanhando o pai na enfermaria 16 e cujo conhecimento 

me veio amplamente através de conversas informais. 

O primeiro caso refere-se a Brigite já apresentada anteriormente. Ambas casadas e com 

filhos desde o início reclamam de deixar de lado as atribuições familiares em razão de um 

tratamento médico que já perdura por dois anos. Entretanto essa é a primeira vez que Brigite atua 

na função. Com 36 anos essa acompanhante em diversos momentos entrou em conflito com 

profissionais qual seja porteiros, assistentes sociais e enfermeiros por suas saídas constantes e 

modo de vestir.  

Na enfermaria, pouco a vi atuando nos cuidados a seu paciente, salvo para pegar água e 

levar até o banheiro. Sempre se recusou a dar banho, trocar fraldas e era relutante até quando 

necessitava chamar a enfermeira para administrar as medicações ou troca de soro.  

Todavia sua inoperância tornou-se aguda quando da ausência das demais acompanhantes 

da enfermaria, uma de alta e a outra para esperar pelo chamado de cirurgia em casa. Eram as 

acompanhantes dessas demais pacientes que sustentaram, apesar de toda reclamação diária, a 

situação entre Brigite e Sônia. Bastaram dois dias de ausência das demais para que a relação entre 

ambas passasse de conflito velado a explícito, gerando inclusive discussão que presenciei e 

descrevo abaixo: 

 

Sônia: Brigite preciso ir no banheiro. 
Brigite (lixando as unhas): Já vai! 

<Sônia me olha com descontentamento.>  

Sônia: mulher tô apertada.  

Brigite: Aff Maria tenha calma, custa esperar ajeitar a unha quebrada? 
<Levanta, pega a cadeira de rodas e empurrando bruscamente bate na perna a ser 

tratada de Sônia, que se põe aos prantos.> 

Sônia: Mulher eu não sou bicho não se não quer cuidar de mim diga, agora não 
faça isso não. 

Brigite: desculpa mulher, foi sem querer.  

<A discussão chama atenção da enfermeira que adentra a enfermaria 
perguntando o que ocorre> 

Sônia: Deixe!!!! Enfermeira me leve no banheiro por favor.  

Enfermeira: E sua acompanhante pode não?  

Sônia: ela quer me matar isso sim.  
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Enfermeira: Votz! 

Brigite: Mulher deixe de marmota, ingrata! 

<enfermeira pedi minha ajuda para colocá-la na cadeira e a leva ao banheiro. Na 
volta a colocamos de volta na cama, onde ainda aos prantos Sônia continua.> 

Sônia: Ela fica de cara feia pra mim, ela acha que estou aqui porque quero? Do 

mesmo jeito que ela ta perdendo tempo aqui eu também tô.  

Brigite: mulher né isso não, só que você tem que aprender a esperar, sou sua 
escrava não. 

Sônia: Deus me livre de tu! 

<Com raiva Brigite sai da enfermaria e não volta até minha saída> 
Rosa para Sônia: Calma fia, tudo no tempo de Deus. 

 

Toda essa discussão resultou no pedido por parte do hospital de saída da acompanhante 

Brigite sob a alegação de estar prejudicando a paciente.  

O caso Francisco é ainda mais emblemático. Em nossos poucos contatos, Francisco 

aparentava uma relação distante com seu paciente. Homem rude, sequer conversava com o pai, 

paciente que acompanhava a dois dias na instituição, após um acidente enquanto consertava o 

telhado de casa.  

Francisco em momento algum mostrou interesse em participar de qualquer atividade 

naquela instituição, tampouco em relação a essa pesquisa. Porém seu caso, embora não seja ele 

um dos sujeitos diretos na pesquisa é importante porque vem de encontro com as postulações da 

Política Nacional de Humanização, assim como aspectos observáveis na pesquisa, a importância 

desses sujeitos acompanhantes no processo de cuidado. 

Sempre sentado assistindo televisão, Francisco é um caso típico de inoperância por 

omissão de conhecimentos. Nunca antes houvera acompanhado alguém em um processo de 

internação e mesmo orientado por outros acompanhantes, aparentava sempre estar à espera da 

atuação do profissional de enfermagem, que diante do caos e não observância do acompanhante 

acabava deixando o paciente a revelia da sorte. 

É apenas no quarto dia de internação que o mau cheiro do paciente de Francisco chama 

atenção da enfermagem. Realizado apenas uma troca de fralda o senhor de 83 anos encontrava-se 

desnutrido e desidratado, não conseguia engolir. Com um quadro clínico crítico do paciente, 

Francisco tem a atenção chamada pela enfermeira, que sem levar em conta a realidade e 

experiência (ou falta dela) desse sujeito, impõe duras críticas e juízos de valor a Francisco que 

irritado com a enfermeira se diz ofendido assinando compulsoriamente a alta de seu pai, que veio 

a falecer de infecção generalizada cinco dias após saída da instituição. 
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O profissional que atestou a causa da morte, tal como a enfermeira da instituição campo 

de pesquisa, impôs severas acusações a Francisco e num contexto extra hospitalar aos demais 

envolvidos no processo de cuidados do idoso, inclusive os chamando de assassinos, o que 

indubitavelmente gerou perturbações no seio familiar e social da família, posto que a opinião do 

profissional de saúde, ultrapassando as paredes do hospital e representando juízo de verdade para 

a pequena cidade em que moram no interior do Estado, gerou além de comoção um estigma a 

família que pouco ou nada poderia fazer. 

Por tudo apresentado e sendo o acompanhante peça indispensável ao bem cuidar, esses 

casos nos mostram que bem acompanhar é muito mais do que sentimento de afetividade entre as 

partes, a facilitação de uma adaptação ou relações familiares. Por vezes remetem a uma 

obrigatoriedade as quais os indivíduos por razões inúmeras não querem ou não estão aptos a 

desenvolver. 

O caso de Brigite não é apenas um em que as pessoas não se sentem confortáveis em 

deixar suas rotinas diárias para se enclausurar junto a outra em um processo de hospitalização, 

sendo bastante comum tal postura, sobretudo naqueles mais jovens que de modo geral buscam 

mais da vida, afinal “há tanta vida lá fora”. 

Quanto a Francisco longe de ser caso isolado, o não conhecimento no processo de 

acompanhamento é algo recorrente nos processos de internação. O descompasso entre o que a lei 

preconiza e a realidade dos sujeitos que acompanham é indiscutível e cabe ao profissional de 

saúde ponderar as diferenças entre os sujeitos de modo a humanizar a atenção não só a pacientes, 

mas também aqueles que os acompanha, posto que, ao contrário dos profissionais em momento 

algum, sujeitos como Francisco ou tanto outros tiveram treinamentos específicos ou formação 

profissional para lhe dar com a situação de doença. Se para esses profissionais a rotina é algo 

desgastante e embrutecedor imagine lhe dar com algo totalmente atípico de sua realidade sem 

sequer nenhum auxílio ou compreensão. 

Refletindo sobre as vivências desses sujeitos, tem-se que vivenciam situações por vezes 

constrangedoras. Os acompanhantes não recebem orientações que seriam primordiais para uma 

melhor experiência quando se veem imersos no ambiente hospitalar. Ao não terem noção das 

rotinas, do que ou como proceder e, sobretudo, a quem recorrer nas suas necessidades sentem-se 

perdidos. 
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A ausência de relações interpessoais com os profissionais refletem negativamente em suas 

identidades enunciando esses acompanhantes, diversas vezes, o sentimento de desprezo  e 

desrespeito, ou tal como eles dizem, “como um zé ninguém”. 

A discrepância entre o discurso e a realidade longe de melhorias no Sistema, demonstra a 

invisibilidade desses sujeitos, ou pior ainda, os taxa de incapazes de compreensão. 

 

Mulher , não é assim  não.  Se o médico  lhe responde mal é que ele tem muita 

coisa ai ele esquece, estressado o pobrezinho. São 40 pacientes para tomar conta 
e você reclama por causa de um. [olhando para mim] Esse povo é tão assim que 

não compreende. (Assistente social ao receber reclamação da acompanhante 

Marta que alega nunca ter atenção quando busca diálogo com os médico).  

 

Aos profissionais, embora tenham se recusado a participar apesar da insistência, os 

acompanhantes parecem mesmo ser vistos tal qual a fala deles apresenta, cujos acompanhantes 

são “mão de obra barata por ser de graça e desqualificada”, sobretudo porque dos sujeitos de 

pesquisa nenhum possui curso de capacitação para cuidados em saúde. Todavia, eles se vêem 

“obrigados a saber como mover pacientes, administrar o tempo de caída do soro e sua reposição, 

ministrar remédios orais, trocar e higienizar leitos e paciente, colocar máscaras de oxigênio, 

desligar equipamentos”, sob pena de constrangimentos se não o fazem corretamente. 

Ou seja, apesar de absolutamente necessários a vivência de acompanhamento reflete uma 

função envolta por ansiedades, medos e expectativas, que demandam tais como os pacientes ou 

profissionais de saúde, suporte emocional e capacitação para cuidados, o que é totalmente 

negligenciado na instituição campo de pesquisa. 

Os sentimentos desses acompanhantes, quais sejam preocupação para estar alerta e de 

prontidão sempre, garantir a comunicação entre o doente e os que lhe atende, de ser 

inconveniente ao buscar algum profissional, necessidade de companhia para compartilhar dores 

pessoais e responsabilidades do paciente, estresse físico e emocional, culpa pelo “abandono”da 

rotina de casa, entre outros, em nenhum momento são levados em consideração pelos 

profissionais como co-responsáveis pelo pleno funcionamento do sistema humanizador, o que 

sempre os desestimula e em decorrência definham suas ações plenas.  

Logo, pela apresentação do que preconiza a fala dos acompanhantes e os dados que 

observei em campo, os objetivos buscados pelo SUS a respeito da atuação da presença dos 

acompanhantes estão longe de serem atingidos. Trata-se de uma situação complexa que não passa 
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só por questões de socialização frente as normas e rotinas institucionais, mas que nos moldes 

como acontece no campo nos leva a ver tal experiência do acompanhante enquanto agente de 

terapêutica, mais como negativa que positiva, posto que reflete práticas desumanizadoras e 

conflituosas que precisam ser mudadas. 

Para tanto, se faz necessário que os profissionais adquiram novos hábitos que os auxilie 

num tratamento mais apropriado as interações humanas com respeito as subjetividades, fazendo-

se disponíveis ao diálogo e a uma prática menos robotizada, numa aproximação verídica entre 

aspectos de cunho “biopsicosocioespirituais”. 

Todos esses aspectos acima apresentados não se esgotam nessas análises, além disso há 

um ponto por eles também apontados que merece uma observação a parte. Essa análise é o que 

segue no próximo capítulo.  
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4 (DES) CONSTRUINDO: RELAÇÕES DE GÊNERO, MULHER E CUIDADO 

 

As diferenças de gênero se tornaram extremamente importantes 

nesta operação anti-política, porque elas são o signo mais 
proeminente da irresistível hierarquia natural que se deve ser 

restabelecida no centro da vida diária. 

 
Paul Gilroy 

 

4.1 A MULHER: PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

O ato do acompanhamento presente na pesquisa foi realizado de forma majoritária pelas 

mulheres, desse modo torna-se inevitável elaborar esse capítulo com o objetivo de pensar sobre 

as relações de gêneros em torno do cuidado. Para tanto é necessário tomar parte de alguns pontos 

que nos levem a uma compreensão das razões desse acompanhamento ser relegado na maioria 

das vezes às mulheres. 

Iniciemos, portanto pensando sobre a categoria mulher. As ideias que temos sobre o que é 

ser mulher na sociedade moderna ocidental se apresentam como sendo da ordem do universal e, 

em muitos momentos, natural. Nesse caso, é preciso colocar aqui que a categoria mulher é uma 

construção social, cultural, histórica. Logo, a ideia da mulher como cuidadora passa por esses 

processos aos quais ela se encontra submersa. Temos, então, a mulher como uma construção. 

Desconstrói-se o natural impostos aos corpos e produz-se um sujeito cultural que depende 

do contexto para a sua atuação. Há nesse caso, dois processos, qual seja a desnaturalização da 

mulher e, consequentemente do gênero, e desconstrução da mulher universal, a qual compartilha 

experiências. Forjando, desse modo, uma identidade compartilhada, a qual está sendo repensada 

pelos novos estudos na área, a Teoria Queer ou Estudos TransViados
26

. 

Os movimentos teóricos para essa desnaturalização dos gêneros ocorreram principalmente 

em meados do século XX, com o feminismo e suas diversas vertentes
27

. No entanto, é válido 

salientar que tais movimentos trazem em si uma longa história de produções teóricas que nem ao 

                                                
26

 A teoria Queer dá conta dos estudos que envolvem os processos das hibridizações das identidades na 
contemporaneidade. E os Estudos TransViados se colocam na mesma proposta, no entanto, buscam um 

nome diferente já que as relações de construção das subjetividades são múltiplas e portanto, a geopolítica 

do pensamento e está envolto dessas subjetividades sociais e culturais.(Berenice Bento) 
27

 Sobre as fases do feminismo ver BENTO, Berenice. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na 

experiência transexual/ Berenice Bento. – Rio de Janeiro: Garamond, 2006. 
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menos utilizavam o termo gênero
28

. Como por exemplo, os trabalhos da antropóloga Margaret 

Mead no livro Sexo e Temperamento (1988), que trabalhando com a ideia de temperamento esses 

como os mais diversos e dados ao gênero. Nessa visão uma mulher pode ser masculinizada e até 

mesmo machista com igual rigor a um homem, afinal, as estruturas de produção das 

feminilidades e masculinidades atravessam os sujeitos sociais. 

Nesse sentido, Scott (1990) argumenta que o conceito de gênero foi criado para opor-se a 

um determinismo biológico nas relações entre os sexos, dando-lhes um caráter fundamentalmente 

social. Assim, aponta de maneira propositiva que o corpo é um motivo de investigação 

antropológica, histórica, sociológica e cultural e que seu significado varia de acordo com cada 

contexto. Desse modo, o termo gênero explicita um processo que busca elucidar como a cultura 

impõe ao masculino e ao feminino determinados modos de ser, de agir, pensar e sentir, 

considerando, ainda, essa construção como perpassada por relações de poder entre os sexos 

veiculados no contexto social e assumidos como verdades que são naturalizadas entre as pessoas 

de forma inconsciente. 

Os indivíduos sofrem as consequências do dimorfismo cultural
29

 e sexual e, ao longo da 

vida, são induzidos a se adaptarem aos padrões da feminilidade ou da masculinidade 

predominantes (Alves, 2001). A masculinidade é construída em oposição à feminilidade e essa 

oposição se reflete em diferentes comportamentos sexuais e reprodutivos entre os gêneros, tendo 

consequências sobre as atitudes e ações em suas relações sociais. Dessa forma, a linguagem 

popular, os chistes e os provérbios, refletem e reforçam as desigualdades de gênero, contribuindo 

para perpetuá-las e naturalizá-las, como fica evidente no fato de terem apenas mulheres como 

cuidadoras. 

O gênero é um porvir, uma promessa 

 

Quando encontramos uma mulher grávida somos induzidos a velha pergunta: é 

menino ou menina? E com a resposta mais uma vez somos levados a incorporá-

los mediante as regras sociais que conduzem o gênero. Para os meninos, 
camisetas azuis, carrinhos, pois estamos produzindo um “macho”. Para as 

meninas bonecas, muita cor de rosa e instrumentos da socialização de uma 

mulher doméstica no sentido dona de casa, afinal é uma mulher que estamos 
construindo. Na produção dos gêneros inteligíveis, não há espaço para 

                                                
28

 Termo inventado pelo psicólogo americano Jonh Money na década de 1940. 
29

O dimorfismo cultural é a transposição das diferenças biológicas para o plano da cultura, estabelecendo-
se oposições homólogas ancoradas em dicotomias que atribuem características positivas aos homens e 

negativas às mulheres.  
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relativização: só pode haver masculinidade em corpos-pênis e feminilidade nos 

corpos-vagina. Nascemos e somos apresentados a uma única possibilidade de 

construirmos sentidos identitários para nossas sexualidades e gêneros (BENTO; 
NUNES; SILVA, 2013, p. 138). 

 

Mas o que é mulher? Natureza. Corpo. Menina. Mulher. Sujeito. Agente. Todos esses 

enunciados são produtos da cultura e sociedade agindo e formando identidades, que ora apareceu 

como natural e universal e hoje se mostra como ressignificada a cada ato contestatório, ou seja, a 

mulher e o homem se constroem por meio das reflexividades do seu eu. No entanto, tais 

processos de construções não são tão simples de se modificar. São processos complexos, pois 

passam pelo curso de socializações
30

 e nos são impostos como verdades da natureza do corpo. 

Kênia Nunes (2011) comenta “Ela é, desde menina, ensinada a lidar com o lar e com o marido. É 

nas brincadeiras de boneca, as quais parecem tão inofensivas, que algumas sociedades dizem 

quais os papéis que os indivíduos homens e mulheres devem desenvolver socialmente, através de 

uma moral de papéis pré-estabelecidos para os gêneros” (Nunes, 2011, p. 37). 

A mulher é exposta como “outro” como bem pontuou Margaret Mead, (1988), “[...] 

homens e mulheres são tomados como claramente contrastantes, complementares e opostos 

tornando cada instituição da sociedade congruente com essa padronização”. Esses padrões 

acabam por induzir a interiorização de posturas de subjugamento e complementaridade, não se 

buscando entender ou sequer questionar este aparte onde “cada geração nova é moldada firme e 

definitivamente, as tendências dominantes”; o que acaba reverberando concepções sobre a 

natureza da mulher em todos os campos da vida social. 

Marcadamente afetada pela nítida desigualdade entre os sexos, mesmo quando se passa a 

observar esse fato, os estudos que se dispõem a considerar a mulher como objeto de estudo 

acabam reforçando estereótipos culturais que viam a mulher sempre como sinônimo de 

passividade, maternidade e obediência. Como nos pontua Rosaldo & Lamphere (1986 p.190 ), 

“Antropólogos ao escreverem sobre cultura humana seguiram nossos próprios preconceitos 

ideológicos culturais ao tratar a mulher de forma relativamente invisível e ao descrever o que são 

na maior parte as atividades e os interesses dos homens”. 

                                                
30

 Refere-se às socializações primárias e secundárias que constroem os indivíduos. A primeira se dá a 

partir das relações que são mantidas dentro do lar com a família. Enquanto que a secundária forma os 

sujeitos sociais a partir do contanto que ele desenvolve na sociedade junto às instituições como escola, 
igreja, trabalho, associações dentre outros. Ver: BERGER, P. A sociedade como realidade subjetiva. In: A 

construção social da realidade. Petrópolis. Ed. 14ª, 1985. 
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É com o feminismo contemporâneo que de fato esta realidade passa a figurar de modo 

diferente buscando-se indagar sobre a posição da mulher, romper com essa concepção de 

natureza feminina intentando modificar essa subjugação. Aqui, a antropologia desponta como 

campo importante para estes estudos, gerando inclusive acerca desta temática tantas outras 

questões importantes para entender a sociedade como um todo.  

Todavia o fato é que ainda hoje apesar de tantas mudanças e depois de muitos estudos 

antropológicos da mulher realizados, mesmo tendo alcançado reconhecimento, poder e 

autoridade, a desigualdade entre os sexos ainda pode ser tomada como uma “universalidade” que 

reafirma a exclusão da mulher de certas instâncias e seus papéis de maternidade e cuidados como 

característicos de sua natureza e necessariamente sempre inferiores aos dos homens, muito 

embora já seja mais que dito que determinantes biológicos de comportamento não esclareçam as 

diferenças de sexo. 

 

[...] a conexão do sistema reprodutor feminino com seu papel doméstico, óbvio 
como pode parecer, não é necessária; fatores biológicos podem tornar certos 

agrupamentos sócio-culturais altamente semelhantes, mas nossa ordem social 

pode mudar com mudanças na tecnologia, no tamanho da população, nas idéias e 
aspirações. [...] enquanto a mulher for definida universalmente em termos de um 

papel amplamente maternal e doméstico seremos responsáveis por sua 

subordinação universal (ROSALDO; LAMPHERE, 1986, p. 25). 

 

Dessa forma, em caráter geral os estudos que tomavam a categoria mulher ou se pautavam 

num “fundamentalismo biológico” ou num “feminismo da diferença” que acabavam sempre 

girando em torno de uma busca por padrões que na verdade pouco ou nada corroboram no 

entendimento desta categoria, posto que não há universalidades e que essa está atrelada a uma 

historicidade altamente complexa, já que como bem afirma Mead (1998) cada povo constrói sua 

tessitura de maneira diferente. 

O fato, porém é que em nossa sociedade tal categoria ainda acarreta significados políticos, 

culturais e econômicos, impregnados por uma hierarquia e desigualdades. O ser mulher está 

indubitavelmente atrelado a uma inserção de agente social num contexto e sistema marcadamente 

orientado pela subordinação nas relações de poder decorrentes de dominação masculina, situadas 

sobretudo na figura da família. 

A família a que me refiro em conformidade com a sociedade contemporânea em que 

vivemos não pode ser entendida sob os desígnios cunhados por Levi-Strauss (1956, p, 113) cuja 
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representação é tomada como fenômeno praticamente universal de uma formação decorrente da 

união estável e socialmente aprovada entre um homem, uma mulher e seus filhos. Presença 

marcante no campo, posto que todos os sujeitos pertencem as redes familiares dos pacientes, o 

conceito família a titulo dessa pesquisa é bem mais condizente com a formulação feita por 

Françoise Herítier, na qual a família é um dado universal apenas no sentido de que não existe 

nenhuma sociedade desprovida de uma instituição que desempenhe em toda parte as mesmas 

funções: unidade econômica de produção e consumo, lugar privilegiado do exercício da 

sexualidade entre os parceiros autorizados, lugar de reprodução biológica, da criação e da 

socialização dos filhos. E nesse ínterim, obedece sempre as mesmas leis: existência de um 

estatuto matrimonial legal que autoriza o exercício da sexualidade entre pelo menos dois 

membros da família, proibição do incesto e divisão do trabalho segundo os sexos (Heritier, 1989, 

p. 85 e 86). Esse conceito será retomado mais a frente. 

Outro ponto de interesse na discussão sobre o ser mulher , a divisão sexual do trabalho, 

também corrobora em seu entendimento na medida em que é na abordagem das diferenças entre 

os sexos, que grande parte dos autores tem-se debruçado de forma mais aguda sobre os 

estereótipos sexuais, consequências sobre os julgamentos expressos e os comportamentos 

adaptados. Pode-se definir estes estereótipos como conjuntos de crenças sobre as características 

que os homens e as mulheres supostamente possuem, que incluem crenças sobre as características 

físicas, os traços de personalidade, os comportamentos ligados aos papéis sociais, as preferências 

profissionais, as competências específicas e as disposições emocionais (Melo, 2012). 

A filosofa Gayle Rubin, no texto El tráfico de mujeres: notas sobre la “economia política” 

del sexo, desconstrói três postulados da opressão feminina (o domínio inato dos homens – 

natureza; opressão de classe; patriarcalismo). O objetivo do texto é construir uma teoria da 

opressão feminina tomando como base conceitos da antropologia e da psicanálise. E nesse caso, é 

preciso elencar que Freud e Lévi-Strauss escreveram dentro de uma tradição intelectual 

produzida por uma cultura em que as mulheres são oprimidas. Em um primeiro momento Rubin 

critica a onda feminista com um viés marxista, pois a opressão feminina é exposta como 

puramente decorrente da classe. 
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Em el mapa del mundo social de Marx, los seres humanos son trabajadores, 

campesionos o capitalistas; el hecho de que también son hombres o mujeres no 

es visto como muy significativo. Em contraste, en los mapas de la realidade 
social trazados por Freud e Lévi-Strauss hay um profundo reconocimento del 

lugar de la sexualidad em la sociedad, y de las profundas diferencias entre la 

experiencia social de los hombress y la de las mujeres (RUBIN, 1986, p. 97-98). 

 

Quando se fala de mulher, invariavelmente a discussão parte ou chega às questões que 

envolvem a opressão de gênero e a subordinação social das mulheres. De modo que, por muito 

tempo nos estudos feministas, a questão mais importante a ser discutida era a análise da causa, o 

motivo da opressão das mulheres. A autora fará uma reflexão crítica dessa busca pela gênese das 

desigualdades de gênero atravessando os estudos feministas com viés marxista.  

Nessa perspectiva a opressão de gênero é produto das relações de classe existentes na 

sociedade capitalista. A interpretação da sociedade é pautada por um sistema de classes – 

capitalismo – trabalhador/trabalho – produto – capital – mais valia – opressão. Portanto, essa 

leitura vai se entender para as outras relações de dominação, incluindo a hierarquia de gênero. 

Como nem toda mercadoria está acabada/pronta para ser consumida pelo trabalhador, no 

intuito de manter a saúde, a vida e as forças necessárias para a produção,  é nesse espaço que as 

mulheres se ocupam, em converter tais mercadorias, assumindo o papel doméstico no processo de 

reprodução do trabalhado. Os alimentos são transformados em comida. As roupas são lavadas e 

engomadas [...]. A leitura da opressão de classe é estendida para todas as outras relações, 

principalmente para as relações de opressão de gênero(NUNES,2011, P.52).  

 

Las mujeres son oprimidas en sociedades que ningún esfuerzo de imaginación 
puede describir como capitalistas. Em el valle del Amazonas y en las montañas 

de Nueva Guinea, a menudo se utiliza la violación colctiva para manter las 

mujeres en su sitio cuando resultan insuficientes los mecanismos habituales de la 

intimidación masculina (RUBIN, 1986, p. 100). 

 

É perceptível que essa leitura da função utilitarista da mulher para o sistema capitalista 

não explica a gênese da opressão das mulheres. Entretanto, a busca pela gênese de algo não é um 

problema ou uma questão antropológica. Nesse caso, não é o início que interessa, mas as relações 

que a (re) produz diariamente. Relações estas que se dão de forma diferenciada dependendo do 

contexto social/histórico/cultural/político/econômico em que estejam sendo desenvolvidas.  

Por outro lado, temos a leitura de Engels no livro A origem da família, da propriedade 

privada e do estado, onde a opressão de gênero é uma herança de formas sociais anteriores 
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(matriarcado versus patriarcado). No entanto, ele faz uma distinção entre as relações sexuais e as 

relações de produção. De todo modo, nem toda sociedade se organiza com base no patriarcado, 

como também mostrou Mead (1988) ou seja, na figura do pai, marido, do homem [...]. Há 

sociedades como na Nova Guiné onde a força e o poder dos homens se baseiam na masculinidade 

adulta, por exemplo, em rituais secretos, guerra, redes de intercâmbio dentre outros processos. 

Assim como também há as Nayar
31

 que se organizam sem a referência paterna.  

Nesses dois modos de perceber a questão da opressão da mulher há um problema base que 

é a tentativa de universalização de experiências ocidentais (modo de produção capitalista e 

patriarcado). “El patriarcado es una forma específica de dominación masculina [...]” (Rubin, 

1986, p. 105). E “Los sistemas de parentesco son formas empíricas y observables de sistemas de 

sexo/género” (Rubin, 1986, p. 106). 

Mead em Sexo e Temperamento já pontuava que na divisão do trabalho, no vestuário, nas 

maneiras, na atividade social e religiosa – às vezes apenas em alguns desses aspectos, outras 

vezes em todos eles – homens e mulheres são socialmente diferenciados e cada sexo como sexo é 

forçado a conformar-se ao papel que lhe é atribuído. É neste mesmo trabalho também que nos 

deixa como importante legado a importância de estudar os indivíduos não de modo aleatório, mas 

como inseridos num grupo, que por sua vez está inserido em uma trama social específica e que 

como tal precisa ser ponderada. E entendendo que a diferenciação entre sexos não é algo que 

figura como universal e necessário a sociedade, é preciso ter em mente os aspectos de mudanças 

atuais, onde as mulheres se modificam nos papéis e poderes sociais visando à modificação de seu 

status público e as definições culturais e natureza de suas atividades, que como artefato cultural é 

passível de ser alterada.  

Assim embora em nossa sociedade contemporânea a diferenciação do sexo ainda seja fato 

normativo da organização para a nossa formação da personalidade social, cujas diferenças 

embutidas no corpo/sexo/gênero ainda imperam e atribuem, apesar de muitas modificações ao 

longo dos séculos, necessidades e comportamentos a homens e mulheres, ainda que seja 

verdadeiro quanto a homens e mulheres serem tomados como socialmente diferenciados, o 

conformismo cada vez menos presente não mais condiz com a postura de luta das mulheres, que 

cada vez mais se negam as designações subalternas impingidas pela sociedade. 

                                                
31

 Os Nayar ou Nair refere-se a uma sociedade localizada na costa de Malabar na Índia, onde não há a 

figura paterna. 
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Os papéis de gêneros são, portanto, um aprendizado social e cultural, onde cada sociedade 

vai produzir seus próprios meios de inculcar e desenvolver tais papéis em corpos, construindo 

assim as dicotomias presentes na divisão impostas aos gêneros por discursos de verdade em 

meados do século XIX. O gênero é uma construção social, histórica e cultural fornecida aos 

sujeitos pela sociedade dentro de um tempo e de um espaço social definido. 

Logo, ser homem ou mulher não é definido ao nascer, pois como afirma Simone Beauvoir 

(1980), “Mulher não nasce, torna-se”. Essa afirmação é válida tanto para as mulheres como para 

os homens.  

Sobre a construção dos gêneros, Judith Butler afirma 

 

O gênero é uma complexidade cuja totalidade é permanentemente protelada, 

jamais plenamente exibida em qualquer conjuntura considerada. Uma coalizão 
aberta, portanto, afirmaria identidades alternativamente instituídas e 

abandonadas, segundo as propostas em curso; tratar-se-á de uma assembléia que 

permita múltiplas convergências e divergências, sem obediência a um telos 
normativo e definidor (BUTLER, 2003, p. 37). 

 

Desse modo, pode-se dizer que as distinções existentes entre os gêneros têm sua fonte na 

cultura e, conseqüentemente, na sociedade. Cada sociedade produz uma série De significados 

para explicar as diferenças sexuais que homens e mulheres carregam em seus corpos. Essas 

explicações passam, na maioria das vezes, pelas mãos de instituições ligadas à religião, ao 

judiciário e à medicina. Dessa forma, o gênero é uma ação que o indivíduo adquire no interior da 

sociedade, através dos mecanismos de socialização que são impostos aos indivíduos desde a tenra 

infância.  

Ressaltados esses pontos darei continuidade a categoria mulher, agora sobre novas 

vertentes. 

 

4.1.1 A mulher entre a psicanálise e Lévi-Strauss 

 

“Parentesco es organización, y la organización otorga poder. Pero ¿ a quién organizan?” 

(RUBIN, 1986, p. 110). Com essa afirmação, a autora pontua como as mulheres são os objetos de 

transação, e de que decorre, portanto, que são os homens que ao fornecerem e receberem tais 

mulheres (a relação de intercâmbio de mulheres se estabelece entre homem e homem), as tornam 

o fio condutor das relações sociais em diversas sociedades. 
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Rubin afirma, “Las mujeres son objeto de transacción como esclavos, siervas y 

prostitutas, pero también simplemente como mujeres” (Rubin, 1986, p. 111).  

Lévi-Strauss a seu passo, com o tabu do incesto e os resultados de sua aplicação enquanto 

constitutivos na origem da cultura, deduz que a derrota histórica das mulheres ocorreu com a 

origem da cultura, sendo, portanto, um pré-requisito da cultura. Uma relação natureza versus 

cultura. 

Seguindo essa perspectiva a natureza é da ordem do feminino, enquanto que a cultura é da 

ordem do masculino. Essa afirmação só deposita nas mulheres um papel inferior frente às 

sociedades, a economia, a cultura, a política [...]. Todas essas atividades são públicas e exercidas 

pelas mãos masculinas. A mulher tem o papel de manter os laços vivos dessa sociedade por 

intermédio do parentesco, do parto. 

Assim, se Lévi-Strauss e Rubin estiverem certo com a proposição de que o intercâmbio de 

mulheres é um princípio fundamental de parentesco, a subordinação das mulheres pode ser vista 

como produto das relações que constroem e organizam o sexo e o gênero. Nesse caso, a opressão 

econômica das mulheres é derivada e secundária. “[...] la división sexual del trabajo no es outra 

cosa que um mecanismo para construir um estado de dependência recíproca entre los sexos” 

(Rubin apud. Levi- Strauss, 1986, p. 114). 

Em nível geral, a organização social se baseia no gênero, na heterossexualidade 

obrigatória da sexualidade feminina. Haja vista que os sistemas de parentesco, na maioria dos 

casos, se baseiam no matrimônio heterossexual, portanto, transformam machos e fêmeas em 

homens e mulheres, ou seja, o gênero não é somente uma identificação com o sexo, no entanto, 

implica direcionamento do desejo sexual ao seu oposto. 

Tudo isso porém reflete um de muitos lados de contribuição possíveis. Há, por exemplo, 

as contribuições da psicanálise sobre a construção dos gêneros e das sexualidades baseada no 

complexo de Édipo. Há uma épica batalha entre a psicanálise e os movimentos de mulheres e 

sexuais, que devido ao caráter clínico do campo da psicanálise a fundamenta em seu princípio 

como um suporte anatômico que posiciona as diferenças identitárias. 

Nesse caso, a psicanálise passa a ser um mecanismo de coerção das normas de gênero e, 

consequentemente, sexuais. Portanto, se o objetivo dos movimentos de gênero e sexuais é o 

desmantelamento do aparato da coerção sexual, esse objetivo elabora uma crítica e uma marcha 

contra a psicanálise.  
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Até a década de 1920 a psicanálise não tinha desenvolvido nenhuma teoria do 

desenvolvimento feminino. Havia, no entanto, uma variante do complexo de Édipo, o complexo 

de Electra. Supunha-se que a experiência das mulheres era uma imagem inversa do complexo de 

Édipo. A história da psicanálise é fundamentada pela figura do homem, onde a mulher é sempre o 

que o homem não é. 

Posteriormente, surgem novas teorias sobre uma fase denominada de Pré-edípica, onde os 

sexos são psiquicamente impossíveis de se distinguirem. Logo, as crianças na fase pré-edípica 

são consideradas bissexuais. Desse modo, é o complexo de Édipo que fornece visibilidade ao 

gênero e, consequentemente, a sexualidade, enquanto heterossexual. 

A explicação do complexo de Electra é enviesada pela inveja do pênis, que retira a criança 

da luta com a mãe e a coloca em uma relação passiva com o pai. Formando, desse modo, a figura 

do feminino, a feminilidade. 

Embora, haja uma tentativa de encerrar esse explicação da produção do feminino por 

Freud na anatomia dos corpo, Lacan “[...] insiste em que Freud nunca quiso decir nada sobre la 

anatomia, y la teoria de Freud era em cambio sobre el lenguaje y los singnificados culturales 

impuestos a la anatomia” (Rubin, 1986, p. 121). 

 

El parentesco es la conceptualización de la sexualidad biológica a nivel social; el 
psicanálisis describe la transformación de la sexualidad biológica em los 

indivíduos al ser aculturados (RUBIN,1986, p. 122). 

 

Antes da fase edípica, a sexualidade das crianças são maleáveis e relativamente pouco 

estruturadas. Cada criança contém todas as possibilidades sexuais disponíveis no meio social e 

cultural, aos quais se encontra inserida, sendo que algumas dessas possibilidades são reprimidas. 

E quando a criança sai dessa fase pré-edípica, sua libido e sua identidade de gênero são 

organizadas com base nas regras da cultura que está sendo socializada. Em termos gerais, o 

complexo de Édipo é uma máquina que modela as formas apropriadas de indivíduos sexuais. 

Já na psicanálise lacaniana há uma distinção entre pênis e falo. Sendo este um conjunto de 

significados conferidos ao pênis. Na teoria de Lacan o complexo de castração não faz referência à 

realidade anatômica e sim ao simbólico/dominante/falocentrismo. A dominação simbólica está 

associada ao homem, aquele que é ativo e que, consequentemente, mantém o poder sobre o 

passivo. Há uma retirada do anatômico para uma emergência de um simbólico figurado na 
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ação/atuação fálica. O falo é mais que um traço biológico que distingue os sexos. Na verdade, é a 

encarnação do status masculino, ao qual acendem os homens e que tem certos direitos inerentes, 

dentre eles, o direito a uma mulher (Rubin, 1986). 

A crise edípica é formulada por algumas questões: a descoberta da diferença entre os 

sexos e que cada um tem que ser de um gênero ou de outro. Descobrirem o tabu do incesto e que 

tem desejos proibidos (mãe e pai). E por último descobrem que os gêneros não têm os mesmo 

direitos, nem futuros sexuais.  

Conversando com Freud e Lévi-Strauss 

 

Os sistemas de parentescos requerem uma divisão dos sexos. A fase edípica 
divide os sexos. Os sistemas de parentescos incluem conjuntos de regras que 

governam a sexualidade. A crise edípica é a assimilação dessas regras e tabus. A 

heterossexualidade obrigatória é resultado do parentesco. A fase edípica 
constitui o desejo heterossexual. O parentesco se baseia em uma diferença 

radical entre os direitos dos homens e das mulheres. O complexo de Édipo 

confere ao varão direitos masculinos, e obriga as mulheres a acomodar-se a seus 
menores direitos (RUBIN, 1986, p. 130).  

 

Não sendo a heterossexualidade uma força obrigatória o primeiro amor não precisava ser 

reprimido e nem haveria uma supervalorização do pênis. Se o sistema de propriedade sexual não 

se organizasse através de direitos superiores sobre as mulheres e se não houvesse gênero, todo o 

drama edípico passaria a ser uma relíquia. Nesse sentido, o feminismo deve tentar uma revolução 

no parentesco. 

Ao que me parece as teorias psicanalíticas aqui descritas, Freud, buscava a sua 

fundamentação na ordem perversa da heteronormatividade, que abrange as produções dos 

gêneros e das práticas sexuais e na qual a mulher é relegado um ódio a si mesma, um 

masoquismo, uma passividade sendo estas características de uma estrutura de dominação, a qual 

mantém papéis inversos para os atores sociais homens e mulheres. Portanto, os desajustados a 

ordem imposta tem seu modelo verdadeiro para ser submetido, por intermédio das sessões no 

divã. 

Nem Freud e nem Lévi-Strauss questionaram o sexismo endêmico dos sistemas que 

descrevem. No entanto, suas obras permitiram separar a análise sobre sexo e gênero do modo de 

produção e, assim, contestar as tendências explicativas que descrevem a opressão sexual como 

um reflexo das forças econômicas. 
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No caso, os estudos, as explicações sobre Lévi-Strauss e Freud elevam o pensamento para 

certa visão da teoria feminista, a de quê não se deve colocar na pauta de luta a eliminação dos 

homens, no entanto, é necessária a eliminação do sistema social que cria o sexismo e o gênero. 

Uma visão de um matriarcado numa inversão de papéis sociais, onde os homens são reduzidos a 

servos das mulheres, também não representa mudanças, posto que mantém a divisão dos gêneros 

baseado no sexo. A dominação masculina é uma estrutura que apreende e constrói homens e 

mulheres. Todos são oprimidos a sua maneira. Para tanto é necessário a eliminação da estrutura 

social que significa os corpos em homens e em mulheres segundo o sexo pela natureza imposto. 

Esse atrelado ao gênero são as ênfases do próximo tópico. 

 

4.2 SEXO E GÊNEROS 

 

Tem-se que sexo e gênero são coisas distintas. Diz-se que o sexo é natural e o gênero é 

cultural. O gênero é visto e pesquisado como uma construção social, que interpreta culturalmente 

o sexo e, assim se manifesta socialmente. Ter-se-ia um sexo biológico e um gênero social. Dessa 

forma, ainda há algo que coloniza o gênero, o cultural. Gerando problemas quando biologizada, 

ou seja, fundada em noções de doença ou até mesmo de perversões quando manifestada fora dos 

padrões ditos normais, pois o sexo era visto como algo natural que cada indivíduo já nasce com 

ele. Desnaturaliza-se o gênero, mas a naturalização persiste no sexo. 

Segundo Butler (2003), o sexo é tão construído quanto o gênero, 

 

[...] o próprio gênero se torna artifício flutuante, como conseqüência de que 

homem e masculino podem com igual facilidade, significar tanto um corpo 

feminino como um corpo masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo 

masculino como um feminino (BUTLER, 2003, p. 24).  

 

Sexo e gênero é a mesma coisa? De acordo com a filósofa Judith Butler (2003) sim, haja 

vista que é a cultura que esquadrinha o corpo e através da linguagem denomina uma 

inteligibilidade a esse corpo por meio de uma diferença. Não é o pênis e a vagina que produz o 

gênero. O gênero é da ordem do visível. São as roupas, os gestos, a maquiagem dentre outros 

elementos reconhecidos pelo visual que determina o gênero. A sociedade e cultura não levanta a 

saia ou baixa as calças para saber o sexo/gênero de nenhum sujeito social. Nós, a sociedade, 
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diferenciamos os sujeitos através da sua apresentação social. Daí resulta que o sexo sempre foi 

Gênero ou o gênero sempre foi sexo.  

 

Se o corpo é plástico, manipulável, operável, transformável, o que irá estabilizá-

lo na ordem dicotomizada dos gêneros é sua aparência de gênero. [...] O sentido 

que se atribui às roupas e aos acessórios liga-se a um campo mais amplo de 
significados que extrapola a ideia de um “gosto pessoal”, vinculando-se às 

normas de gênero que estabelecem determinadas formas de cobrir os corpos-

sexuados. As roupas não cumprem exclusivamente um papel funcional. [...] as 
roupas constroem habitus pessoais que articulam relações entre o corpo e o seu 

meio. Pode-se sugerir que, para a formação dos habitus dos gêneros, a estética 

participar de forma a dar visibilidade aos treinamentos propriamente corporais 
(BENTO, 2006, p. 163). 

 

Portanto, é a linguagem que vai marcar a diferenciação sexual.  

Temos dois momentos na história que nos mostra como se dá a produção e a marcação 

das diferenças, nesse caso, por meio das genitálias. Entretanto, são marcações culturais, as quais 

dependem do contexto de onde o sujeito da enunciação fala. Tais momentos se situam nas 

categorias do isomorfismo e o dimorfismo radical. 

Sobre o isomorfismo diz Laquer (2001), “Nesse mundo, a vagina é vista como um pênis 

invertido, os lábios como o prepúcio, o útero como o escroto e os ovários como os testículos” 

(Laquer, 2001, p. 16). A linguagem para identificação no isomorfismo era a mesma, o que os 

diferenciava era o contexto. 

No dimorfismo tem-se a produção das dicotomias por meio das genitálias. Ter um pênis 

faz do sujeito masculino/homem/heterossexual/pai e dá-lhes todas as características socialmente 

esperadas para tal indivíduo. E caso tenha uma vagina faz desse sujeito 

feminino/mulher/heterossexual/mãe. Vejamos que a produção dos gêneros sociais e dos sexos 

naturais exigem uma ordem. Eis então a ordem compulsória, a heteronormatividade, que age 

produzindo sexo/gênero/desejo. Nunes afirma que 

 

A heteronormatividade diz respeito à heterossexualidade se impor como norma 

para compreensão de todos os aspectos que envolvem as questões do corpo, do 

gênero e da sexualidade, logo, ela é exposta como norma, de modo que tudo o 
que se encontra fora do padrão pré-estabelecido é visto ou tido como anormal. E 

a ordem compulsória que a sociedade heteronormativa produz diz respeito à 

necessidade de um princípio ou um dado onde a cultura passe a agir, ou seja, da 
dependência de um sexo natural para um gênero social, onde assim possa se 

desenvolver um desejo apropriado e esperado (NUNES, 2013, p.35). 
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De fato que as diferenciações entre homens e mulheres datados como de ordem corporal 

agem até hoje, exercendo-se por meio de um processo de dominação e violência simbólica, como 

afirma Bourdieu em A Dominação Masculina (2005). 

Temos então, que o pleno exercício da dominação masculina só é possível pelo fato de 

encontrar reunidas em todas as condições da objetividade das estruturas sociais e de atividades 

produtivas e reprodutivas, uma base fundada na biologia, ou melhor, os papéis sociais dos sexos 

são vistos como características produzidas pela sua natureza, na biologia dos corpos. E a 

incorporação desse habitus
32

 é forte e eficaz, porque encontra-se fundado na transcendência que 

ele produz nas percepções, pensamentos e ações de todos os membros da sociedade. 

Segundo Bourdieu, “[...] a representação androcêntrica da reprodução biológica e da 

reprodução social se vê investida da objetividade do senso comum, visto como senso prático, 

dóxico, sobre o sentido das práticas” (Bourdieu, 2005, p. 45). 

A mulher é construída portanto também para ele, a partir de um princípio de inferioridade 

e exclusão social em relação às atividades e formas de agir que os homens desenvolvem na 

sociedade. E da mesma forma que o homem é produto do inculcamento desses princípios, a 

mulher também aprende socialmente a se comportar como submissa. Isso ocorre porque há uma 

tendência a percepção desse comportamento ser natural, pelo fato dos dominados acabarem 

aplicando as categorias construídas do ponto de vista dos dominantes às relações de dominação
33

 

remetendo de fato a uma violência simbólica.  

Sobre a violência simbólica Pierre Bourdieu afirma 

 

A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado não 

pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à dominação) quando ele 

não dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou melhor, para pensar sua relação 

com ele, mais que de instrumentos de conhecimento que ambos têm em comum 
e que, não sendo mais que a forma incorporada da dominação, fazem esta 

relação ser vista como natural; ou em outros termos, quando os esquemas que 

ele põe em ação para se ver e se avaliar, ou para ver e avaliar os dominantes 
(elevado/baixo, masculino/feminino, branco/negro etc.), resultam da 

incorporação de classificações, assim naturalizadas, de que seu ser social é 

produto (BOURDIEU, 2005, p. 47). 

                                                
32

 Habitus são esquemas de percepção, de avaliação e de ação que exercem um efeito de dominação 

simbólica em torno das categorias sociais, sejam elas de gênero, etnia, cultura, língua, raça dentre outras. 

Ver: BOURDIEU. P. A dominação masculina. Rio de Janeiro. ed. 4, 2005. 
33

 A respeito da violência simbólica, ver: BOURDIEU, P. Uma imagem ampliada. In: A dominação 

masculina. Rio de Janeiro. 4 ed. 2005. 
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Mas o grande salto desse autor é elucidar que assim como as mulheres, os homens 

também são produzidos a partir da dominação masculina, o que faz com que estes vivam em uma 

constante cilada, pois a todo instante há a necessidade de afirmar, em quaisquer circunstâncias, a 

sua virilidade. Conforme Bourdieu, “A virilidade, entendida como capacidade reprodutiva, sexual 

e social, mas também como aptidão ao combate e ao exercício da violência (sobretudo em caso 

de vingança), é, acima de tudo, uma carga” (Bourdieu, 2005, p. 64). A identidade masculina vista 

através da questão da honra é produto de um trabalho de nominação e inculcação, pois só assim 

essa identidade será conhecida e reconhecida no mundo social, tornando-se assim em um habitus, 

lei social incorporada. 

A identidade feminina, foi e é constituída por intermédio da relação que se dá entre o sexo 

masculino e feminino, ou seja, de forma relacional. No entanto, há fortes resquícios acerca da 

relação de dominação, onde o homem é visto como detentor da força, da sabedoria, da atuação 

frente à mulher. 

Essa visão torna-se, em muitos casos, naturalizada (por meio da incorporação) passando a 

uma realidade subjetiva e objetiva dentro da sociedade, pois além de se fazer presente nas mentes 

de ambos, também faz parte dos discursos de manutenção de uma série de instituições sociais que 

dependem da existência dessa dualidade hierárquica entre os gêneros para se manter, como por 

exemplo, a família. 

A mulher é subjugada pelo homem e por uma sociedade construída em comum acordo 

com padrões essencialistas, os quais buscam interpretar as relações humanas a partir da 

biologização dos corpos masculinos e femininos, fazendo-os em prol de uma polarização social 

do masculino como fonte única da verdade, quando realiza o desejo heterossexual na busca pela 

manutenção de papéis sociais para os gêneros. 

Ora, o que se pretende com essa proliferação de ideias é a manutenção de algo que outrora 

manifestou-se de outra maneira, afinal a sociedade é mutável, dessa forma, as identidades que são 

postas e carregadas pelos sujeitos sociais também o são. Isso hoje tem sido feito com maior 

freqüência, pois, se antes as identidades eram vistas como verdades imutáveis hoje já não é mais, 

o que implica no pensamento de mudança na percepção do que pode ser homem ou do que pode 

ser mulher e, ainda nos papéis que ambos podem desenvolver na sociedade. Dessa maneira, a 

mulher deixaria de ser vista apenas como coadjuvante na atuação puramente masculina da 

sociedade. Nesse caso, há uma série de mudanças na atuação feminina inclusive e, 
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principalmente, na forma de se lidar com a fonte e o centro do poder dessas relações, que é o 

corpo. Percebem-se enquanto sujeitos essas mulheres se desencobrem  e desconstruidas das 

amarras que a prendiam, exercendo ações diversas atrelados a algumas antes a elas imbuídas, 

como observável abaixo. 

 

4.3 MULHERES: AS CUIDADORAS? 

 

Temos a categoria mulher desconstruída. Temos o gênero sendo o sexo e vise versa. 

Outros processos de produção de subjetividades que transbordam por meios das agendas 

feministas, teóricas, ativistas e tantas outras categorias. E eis que há um tópico que nomeio de 

Mulheres: as cuidadoras?. O que houve em todo esse processo de mutação da linguagem, dos 

discursos acadêmicos, das teorias [...] desconstrução dos gêneros que não se encaixou nesse 

aspecto do meu estudo? O que se pode refletir e analisar desse contexto de observação?  

É sabido que há homens como cuidadores, no entanto não houve, salvo o caso de José, a 

percepção deste no campo pesquisado. 

Dentre as diferenciações destinadas aos gêneros ou sexos o cuidado é uma especificidade 

da mulher ou do sexo feminino. À mulher é esperado que cuide do lar, do marido, da prole. E 

quando necessitar do pai, da mãe, dela e do marido. 

Isso não quer dizer que esteja sempre nas mãos dela, há rupturas nas normas de gênero e 

essas fronteiras são rompidas. Mas no caso da minha pesquisa em específico não ficou 

perceptível esse rompimento. Como afirmei antes, os meus sujeitos de pesquisa foram em sua 

maioria mulheres. 

Percebi ao longo da pesquisa, que essa mulher localizada no contexto nacional e regional, 

não incorporou certas identidades e subjetividades dos processos acima citados. Isso decorre do 

fato de ver tais processos como deturpadores do que é ser mulher ou homem. 

O que temos por mulher na nossa sociedade e cultura é decorrente de uma série de 

processos. E esses processos de socialização, inculcamento, incorporação de um suposto habitus 

de gênero se dão de formas diversificadas. Dependem do espaço que emergem, ou seja, a 

compreensão da categoria mulher não ocorre da mesma forma. 

A imagem do feminino na modernidade foi modificada pela expressão de uma nova 

corporeidade, que tem como consequência uma ameaça às fronteiras entre os gêneros. A mulher 
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nesse novo espaço passa a ser vista sob o ângulo do ser traiçoeiro, pérfido, enganador, 

dominador, ameaçador. Essa “nova” mulher não é incorporada, a maior das vezes por regiões 

como o Nordeste historicamente tradicionalista em diversos costumes.  

Sobre a visão acerca da mulher em início do século XX no Nordeste Durval Muniz de 

Albuquerque Júnior comenta 

 

[...] estive a observar as silhuetas da moda feminina de outono. E cheguei a 

conclusão de que as mulheres estão cada vez mais rapazes. A moda deste 
outubro de ligeiras névoas douradas é, como tem sido sempre desde 1914, 

acentuadamente “garçoniere”, audaciosamente masculina, e, quando resolve a 

feminizar-se, falo com um paroxismo doentio e com uma incidência vizinha da 
imprudência [...] as minhas atenções fixaram-se numa rapariga alta, loira, sem 

ancas, duma distinção seca, de um perfil arguto e cortante, trinta anos, aquilina, 

quase bonita, que, quando se sentava, mostrava a perna até o joelho, e que, 
monóculo na órbita, conversava, fumando [...] (ALBUQUERQUE JUNIOR, 

apud. DANTAS, 2003, p. 45).  

 

É necessário situar que o Nordeste não existia enquanto região até fins do século XIX. 

Tudo era Norte. Ele passa a existir através do empreendimento do Movimento Regionalista e 

Tradicionalista (que tem como precursor Gilberto Freire) que visava frear os avanços da 

modernidade. Para tanto cria-se um espaço e suas figuras típicas (homens – cabra-macho e 

mulheres – mulheres-machos, mas passivas frente a atuação masculina). 

Adquire-se, portanto, uma identidade para sujeitos. E tais identidades são incorporadas e 

admitidas como naturais, logo a sua mutabilidade se coloca de forma custosa. Há um rompimento 

nas fronteiras nacionais e um fluxo de processos na produção das identidades, no entanto esses 

processos não são vistos como sociais e culturais, e que por isso dificultam esse lugar de mulher 

enquanto acompanhante e cuidadora. 

Vê-se que hoje a modernidade propõe uma mulher atuante, que trabalha, que adia o 

casamento e os filhos. Ela por vezes passa a ocupar o lugar que é tido como exclusivo do homem, 

o espaço público, o que, no entanto por vezes também não ocorre sem ônus sociais nessa porção 

de sociedade. Se a mulher ocupa o espaço público a sociedade/cultura desviriliza-se. Dessa 

forma, com o iminente declínio da sociedade dita patriarcal
34

, há, consequentemente, um declínio 

                                                
34

 Relativo ao exercício da autoridade, do prestígio e da explicitação do poder na figura paterna, o que 

desencadeia nos traços definidores do monopólio do mando. Sobre as sociedades ditas patriarcais. Ver: 
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A feminização da sociedade. In: Nordestino: uma 

invenção do falo - Uma história do gênero masculino. Maceió. Edições Catavento, 2003. 
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da autoridade que está transfigurada na personagem do homem e, principalmente da hierarquia 

social, que estabelecia os papéis de homens e mulheres na sociedade. 

O processo de democratização da sociedade brasileira é vista através da ótica do 

embaralhamento das verdades existentes para homens e mulheres na sociedade, e com isso 

haveria um impulso para o nivelamento dos diferentes grupos que dão segmento à sociedade, o 

que provocaria uma feminização desta. 

Aliado aos dois momentos a que o Brasil se encontrava, moderno e tradicional, têm-se os 

processos de urbanização e industrialização, fruto do surgimento do mundo moderno, os quais 

seriam os principais responsáveis pelo processo de desvirilização da sociedade. Um processo que 

ocorre através do afrouxamento dos valores, normas, formas de sociabilidade e sensibilidade que 

antes eram baseadas nas relações patriarcais, embora isso não indique uma inversão nas 

hierarquias sociais, mas passa a vigorar como alargamento dessa sociedade para acomodar os 

novos agentes sociais e suas reivindicações que emergiam dentro do meio urbano e industrial.  

E é com a emergente feminização da sociedade, conseguida através do ingresso das 

mulheres no mercado de trabalho que houve uma série de mudanças na organização das famílias. 

Essas mudanças só ocorreram porque elas passaram a ter visibilidade na sociedade, pois saem do 

domínio do lar e passam a ser vistas e ouvidas no domínio público, o lugar por excelência da 

dominação masculina (Albuquerque Junior, 2003). 

Quando as mulheres passam a ocupar o lugar que era de direito exclusivo dos homens, no 

espaço público, começa a se proliferar ideias e discursos machistas, que consideram essa 

ascensão uma forma de perda da feminilidade. O que se pretende com esses discursos é a 

manutenção das práticas femininas no silêncio do lar, o que daria ao mundo moderno a 

preservação da hierarquia entre os gêneros que assola algumas sociedades ocidentais. 

Ora, o mundo moderno é caracterizado pela confusão que a mistura entre os gêneros 

provoca, formando novos grupos, novas visões sobre as relações entre os gêneros. À vista disso, 

as formas de se vestir passam a designar um marcador de distinção social, assim como de 

distinção entre o masculino e o feminino. E, quando a mulher entra no mercado de trabalho, a 

sociedade esta sofrendo um afrouxamento dos lugares destinados a homens e mulheres, o que dá 

à mulher a possibilidade da escolha. 

No entanto, durante a pesquisa esse embaralhamento das fronteiras em relação aos papéis 

de homens e mulheres não ficou claro entre os sujeitos da pesquisa. Nele se coloca à mulher o 
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papel daquela que cuida. E o homem não é bem visto nesse papel, logo é descartado, como 

aquele que atrapalha.  

 

Eu não sei o que esse homem vem fazer aqui, depois que chega aqui só come a 
comida do hospital conversa um pouco e dorme. Um banho num dá porque a 

mãe dela antes de sair já deixa ela pronta. Nem o aparador para ela urinar pega, 

eu é quem ajudo. Digo mesmo, nunca vi homem cuidar de ninguém de jeito que 
preste. (Afrodite se referindo a atuação de José nos cuidados de Tereza). 

 

Pelo amor de Deus como você deixa seu pai chegar num estado desse, está 
podre, fedendo,com uma baita de uma ferida. Você não tem irmã não, homem 

não sabe cuidar não. (Enfermeira da clínica ortopédica questionando o caso do 

acompanhante Francisco). 

 

Ora se há um lugar que é de direito da mulher, o lar e, consequentemente o cuidado, 

quando o homem passa a ocupar esse espaço ele também é freado. Tanto pelo processo de 

socialização que age nele como no mesmo processo que age entre as mulheres. Veja-se que os 

ideias de mulher/feminilidade e homem/masculinidade agem através de todos na sociedade. 

A passividade e atividade relegada aos sujeitos homens e mulheres se situam nesses 

espaços de atuação, nesse caso das acompanhantes. A dominação masculina age formando 

homens e mulheres. Por isso as estruturas que formam um, forma o outro, ou seja, só temos que a 

mulher é passiva porque ao homem foi fornecido a atividade. 

Por conseguinte, essa persistência da figura feminina nos cuidados é fruto de todos desses 

processos anteriormente citados, como a construção da categoria mulher dentro da agenda 

feminista, as rupturas dessa construção, os processos de dominação e violência simbólica 

atribuídos aos gêneros, a manutenção de padrões tradicionais de uma região. 

Logo, para pensar em mulher enquanto acompanhante é necessário recorrer a todos esses 

elementos. É perceber que essa mulher que cuida não é algo natural e sim cultural. E que a 

percepção da naturalidade da ação é fruto da violência simbólica. 

Ainda se trata do elo negativo que associado a positividade do masculino concebido como 

valor e ideal social, reverberam as atribuições de cultura e realização de transformação aos 

homens, ao posso que a mulher cabe ações naturais decorrentes da biologização de seus corpos e 

restrição de atributos reprodutivos. 

Este fato é concreto quando da análise dos dados de campo resultantes da pesquisa. As 

próprias acompanhantes pontuam que suas presenças são necessárias porque a elas cabe suprir as 
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necessidades de seus pacientes dando-lhes segurança, suporte emocional e cuidados numa 

espécie de extensão do seio familiar, o que nos remete ao próximo ponto. 

 

4.4 DESLOCANDO O CUIDADO RELEGADO A APENAS O GÊNERO FEMININO 

 

Historicamente é com as modificações decorrentes do neoliberalismo, que flexibiliza e 

reestrutura a esfera produtiva, que se observa mais agudamente as transformações atuais do ponto 

de vista do papel da mulher, transformações estas que não figuram apenas nas relações 

trabalhistas, mas também nos padrões de cultura e nos valores relativos ao seu papel social sendo 

avivadas pela impulsão dos movimentos feministas e pelo comparecimento cada vez mais maior 

das mulheres nos ambientes públicos, alterando a constituição da identidade feminina, cada vez 

mais voltada para o trabalho produtivo.  

Este processo, porém é na verdade marcado por mudanças e continuidades não sendo 

diferente no que toca ao processo de cuidado e atenção na saúde. Com o aumento da escolaridade 

as mulheres cada vez mais tomam para si cargos de prestígio como a medicina e tantos outros. 

Todavia a divisão sexual do trabalho ainda atribui determinados tipos de atividades para as 

mulheres e outras para os homens, sendo que, historicamente as atividades compreendidas como 

femininas são consideradas secundárias, menos valorizadas tanto sociais como economicamente 

fato que se comprova pelos ainda baixos salários dados as mulheres que figuram nos cargos de 

chefia quando em comparação aos homens. 

A que se relevar que embora tenha buscado entender o porquê do cuidar como algo 

naturalizado ao sexo feminino e sob enfoque da divisão sexual do trabalho num sentido 

inteiramente específico e próprio de uma sociedade patriarcalista, que há outros exemplos que 

diferem de nossos costumes em grande medida. Malinowski (1983) pontuou, em seu estudo sobre 

a sociedade trombiandesa, um exemplo de sociedade matrilinear em que a descendência, o 

parentesco e todas as relações sociais são fixadas legalmente, tomando–se como referência 

exclusiva a mãe. Nela as mulheres têm participação considerável na vida da tribo a ponto de 

assumirem um papel preponderante, influenciando profundamente todos os costumes e 

instituições e cujas manifestações concretas de posição, quer tradicionais quer sociais as fazem 

gozar de posição privilegiada e exatamente em pé de igualdade com os homens. Todavia tem-se 
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ainda assim uma distribuição do trabalho de acordo com os sexos, dotado de uma especialização 

nítida onde as mulheres cabe os trabalhos menos importantes. 

 

O homem em geral se entrega a trabalhos mais pesados que a mulher; mas 

quando retornam á casa nas horas quentes da tarde, ele descansa, enquanto ela 

cuida dos afazeres domésticos (MALINOWSKY, 1983, p. 44). 

 

O fato é que no mundo contemporâneo temos passado por uma reestruturação dos 

processos que engendram as relações do trabalho, o que leva a novas formas de gerenciamento e 

contratos que anteriormente figuram como impensáveis. Todavia estes modos de flexibilização 

ainda ocorre de maneira descompensada quando se vislumbra este processo frente à questão de 

gênero, uma vez que embora muitas modificações tenham resultado das lutas diversas 

empreendidas, ainda à mulher cabe em diferentes setores o trabalho precarizado.  

Através de aspecto como a divisão sexual do trabalho, bem como do papel da família em 

nossa sociedade, podemos buscar o entendimento das razões que levam a atribuir ao público 

feminino à prática do cuidado como um processo “naturalizado”. 

É mais uma vez Heritier (1989) que nos afirma que a extrema variedade das regras que 

contribuem para o estabelecimento da família, para sua composição e para a sua sobrevivência 

demonstra que essa não é nas suas modalidades particulares um fato natural, mas pelo contrário, 

um fenômeno altamente artificial, construído, um fenômeno cultural, portanto. É também ela que 

entende a divisão sexual do trabalho como algo comum a todos os povos. 

Se examinarmos todas as formas conhecidas de casamento, o elemento comum parece 

residir na prestação de serviços mútuos entre os cônjuges em função de uma certa repartição de 

tarefas entre os sexos (Heritier, 1989, p. 87). 

Todavia uma vez mais é preciso, como já afirmou Malinowski, entender que as relações 

entre um e outro sexo não pode estudada fora do seu contexto próprio, isto é, desligado do 

estatuto legal do homem e da mulher, de suas relações domésticas e da distribuição de suas 

funções econômicas, ou em outras palavras, de engendramentos sociais. 
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4.5 DIVISÃO DO TRABALHO ENTRE OS GÊNEROS: OBSERVÂNCIAS DE CAMPO 

 

Assim baseados numa dimensão histórica e focando nossos olhares no ambiente 

hospitalar como local voltado aos cuidados da saúde o que se nota no local em que se 

desenvolveu a pesquisa é que este campo de trabalho é um lugar de concentração marcadamente 

feminino, sobretudo o setor da enfermagem, representante significativo dos trabalhadores da área, 

e no caso do hospital campo de pesquisa quase que exclusivamente desempenhado por mulheres. 

Soma-se ainda a este quadro assistentes sociais, cozinheiras e auxiliares de serviços gerais, todas 

do sexo feminino. Os cargos majoritários dentro do campo hospitalar como direção e até mesmo 

o desempenho da medicina ainda é fortemente dominado pelo sexo masculino. 

Esta construção cultural cujo imaginário identifica a mulher como detentora de 

habilidades inatas para o bem cuidar acaba por ser transmitida de maneira naturalizada não só no 

senso comum, mas também por trabalhadores, usuários da área da saúde e também nos meios 

acadêmicos, gerando uma aceitação em dada medida natural do desempenho destas atividades 

como “algo mais próprio a mulher” acabando por reforçar formas de hierarquia sexual e social e 

atestando as relações de gênero neste ambiente hospitalar como permeadas por desigualdades. 

Nesse ínterim é importante, porém pontuar que toda sociedade faz suas escolhas segundo 

premissas que lhe apreciam ser cabíveis e não aleatoriamente. E em se tratando de nossa 

sociedade marcadamente patriarcalista não seria forçoso pensar que atribuir os cuidados seja ele 

domésticos ou de enfermos as mulheres salvaguardaria de certa forma o modelo dicotômico 

social que atribui os papéis públicos aos homens e privados as mulheres. 

Dessa forma os homens se apropriam do imaginário social na qual predomina o trabalho 

como base identitária, o que nos viabiliza supor que foram socializados como provedores do lar, 

autônomos e, sobretudo aqueles a quem se deve retribuição e cuidado, o que explica o porquê das 

acompanhantes apesar de tantas reclamações de terem de deixar sua casa e seus filhos, não 

deixam seu paciente a cuidados de outros. ”Fazer o que se não tem quem cuide, fora ela só 

sobrou eu de mulher, ai os outros irmãos tem que trabalhar e não sabe cuidar nem deles. 

(Marta)”. 

Numa sociedade marcada por opostos pode-se inferir que os homens não foram moldados 

para serem cuidadores como fica patente em diversas situações ouvidas em campo e de onde 

ainda podemos pontuar que o homem acompanhante/cuidador presta cuidados diferentes da 
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mulher, quer na quantidade, quer na qualidade de cuidados, sugerindo que o gênero é uma 

variável que molda significativamente as experiências de cuidar em família. 

Já as mulheres, que de acordo com a tradição, são aquelas a quem é destinado assegurar 

os cuidados aos familiares dependentes, os dados de campo corroboraram esse fato, onde para as 

acompanhantes o paciente é totalmente dependente e ainda no caso das profissionais de saúde, 

que apesar de desempenharem papel ativo e relevante no mercado de trabalho, continuam a ser 

responsabilizadas por muito mais cuidado que os homens. 

 

As vezes a vontade é de largar tudo mesmo, mas ai olho para ela vejo que ela só 

tem a mim para cuidar dela, ai desisto (Marta). 

 
Eita que hoje é dia, depois de 24 horas de plantão ainda tem casa para arrumar e 

marido pra por de comida, essa hora ele já tá em casa, mas pergunta se deu pelo 

menos uma bolacha a menina (Técnica de enfermagem em conversa com 

pacientes da clínica ortopédica).  
 
Não basta o cansaço da rotina daqui, cuidando desse povo que nem valor muitas 
vezes dá, é chegar em casa pra cuidar de filho e marido e ainda de noite fazer 

plantão. Elena, enfermeira, clínica ortopédica. 

 

Poucos são os casos em que os cuidados ficam a cargo dos homens e normalmente estes 

cuidados estão atrelados a situações de fragilidade ou dependência definitiva do paciente do sexo 

feminino.  São também feitos normalmente por seu cônjuge ou ainda resultado de escassa 

colaboração dos filhos. 

No caso da pesquisa essa questão é nítida no caso de José marido de Tereza. Mas não 

menos importante é o caso de Francisco que também gira em torno de atribuições culturais, posto 

que com sua mãe falecida (àquela que deveria cuidar de seu pai) não poderia caber a esposa de 

Francisco os cuidados uma vez que “ela além de ser magra demais para levantar o pai da cama, 

jamais poderia vê-lo nu, reforçando a idéia de mulher sexo frágil e os pudores relativos ao sexo e 

parentalidade, com hipótese ainda indo além das questões de parentesco consangüíneo. 

O fato é que em nossa sociedade a família ainda desponta como aspecto fundamental para 

a construção e manutenção da vida social e marcadamente patrilinear muitas vezes a estabilidade 

desta instituição é feita através da opressão das mulheres nos mais variados campos da vida 

social. De fato apesar de todos os avanços em diversas áreas o cuidado e atenção a saúde ainda é 

algo fortemente marcado em nossa sociedade como papel destinado ao sexo feminino. Todavia o 
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que se deixa de pontuar ao reforçarmos essa idéia de cuidados como algo esperado do sexo 

feminino é que o “instinto” a que se incube tal postura é na verdade um fenômeno adquirido pela 

educação e dos modelos de realização pessoais de que as dota a sociedade. O lugar de cuidador 

seja ele profissional da área da saúde ou cidadão comum é mesmo em nossa sociedade 

socialmente atribuído às mulheres. 

E no caso das acompanhantes elas assumem os cuidados a maior das vezes não apenas 

pela proximidade física ou pela aptidão do cuidar em si, mas como resultante da cumplicidade 

desenvolvida ao longo do convívio mútuo, dos vínculos afetivos e mais principalmente da 

compreensão de que esse era o papel a desenvolver, seu dever para com seus familiares. 

Em suma, apesar de motivos históricos ligados aos movimentos feministas e ao 

desenvolvimento dos estudos de gênero levar a existência de uma significativa prevalência nos 

estudos focados nas mulheres e consenso de que sexo e idade são vetores de matrizes biológicas 

traduzidos socialmente em termos de construções sociais de gênero, o fato é que a complexa 

mecânica social e histórica das construções acerca dos papéis das mulheres nos mais variados 

âmbitos da vida social apesar de marcante e uma fonte fundamental para o conhecimento das 

relações sociais na nossa sociedade, ainda há muito o que desvendar. 

É notável que ao analisarmos a atuação das acompanhantes no campo, de alguma forma a 

visão que dicotomiza papéis de homens e mulheres em nossa sociedade ainda se faça presente na 

abordagem da prestação de cuidados em família, mesmo que como pontua os teóricos da teoria 

da prática como Ortner (2007) e Sahlins (2007) a tentativa de reprodução acabe por modificar, de 

certa forma, a estrutura, uma vez que sendo as pessoas dotadas de agência possibilita-se 

resignificações. Ou ainda, mesmo que os moldes da família não sejam os mesmos, ainda é fácil 

encontrar de um lado um pólo masculino e de outro um feminino, onde o masculino fica a cargo 

do provimento material resultado de sua força de trabalho, ao passo que o feminino seja marcado 

pelos cuidados e atenção numa vertente mais emocional. Na verdade apesar de inúmeras 

modificações em nossa sociedade ainda persiste no imaginário social a idéia de diferentes 

expectativas em relação aos comportamentos apropriados aos homens e às mulheres. 

E se ainda hoje é a mulher em nossa sociedade marcadamente destinada aos cuidados de 

uma maneira geral, mas nesse caso específico de seus familiares hospitalizados é porque ainda 

encontra-se sob o jugo de padrão cunhado socialmente ao longo dos tempos, uma criação cultural 

que cada geração tem perpetuado, ou mais especificamente uma cultura religiosa e patriarcal que 
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limita as ações de agenciamento (Ortner, 1996) dessas mulheres, onde mesmo as variações que 

possam vir a existir precisarão ser entendidas através desta base social.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi empreender uma análise sobre as vivências de 

acompanhantes de pacientes adultos, buscando observar como essas tem se processado no âmbito 

dos hospitais públicos do Estado do Rio Grande do Norte. 

Ao pretender elucidar essa realidade partindo das premissas da Política Nacional de 

Humanização – HumanizaSUS, busquei observar em que medida a implementação dessa 

viabilizou de fato transformações em termos de assistência aos sujeitos dessa pesquisa. 

Entendo que essa política apesar de em teoria o contemplar, não o tenha tomado como 

foco principal de assistência, posto que enquanto eixo norteador das práticas de atenção e gestão 

de instâncias do Sistema Único de Saúde-SUS, priorizou mais a oferta de atendimento de 

qualidade articulado aos avanços tecnológicos com acolhimento, a funcionários do SUS(sob a 

premissa de melhores condições de trabalho) e a operacionalização do acolhimento aos usuários 

nos serviços públicos de saúde, nesse caso imperativamente sobre o paciente. Mas esses sujeitos 

dentro das alíneas dessa política, são imperativos a concretização da proposta, o que para tanto 

exige que tenham também para si observância de suas necessidades e prediposições para o ato de 

cuidar. 

Analisando a humanização hospitalar que tem como principal característica o cuidado do 

ser humano doente e a promoção da saúde entendida como bem estar completo, qual seja  físico, 

mental, social e espiritual e tendo como prioridades a beneficência, na verdade temos que 

representa o fazer o bem ao doente internado, ignorando, nos moldes realizados atualmente e no 

hospital campo de pesquisa, o acompanhante  que, enquanto “peça chave no empreendimento do 

bem cuidar” é renegado enquanto pessoa. 

E nesse sentido podemos também afirmar que a justiça, outra categoria latente dessa 

humanização hospitalar se perde, uma vez que negligencia a dignidade fundamental do ser 

humano na medida em que esse acompanhante não é tratado em par de igualdade com os demais 

envolvidos. 

Essa disparidade foi apontada implicitamente, por exemplo, por Torniquist ao pontuar em 

seu estudo os acompanhantes, mas tal como outros estudos de áreas diversas em função do 

paciente e não de si enquanto sujeitos. “Acompanhantes são suportes emocionais a pacientes, 

esse é seu importante papel (TORNQUIST, 2004, p. 28.)”. 
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Salvo a compreensão de se tratar de seu recorte, temos, todavia nesse caso a sequência de 

uma tendência vista não só na antropologia, mas nos estudos acerca da temática humanizadora de 

modo geral. 

A verdade dos fatos é que mesmo nos poucos trabalhos existentes voltados a esses 

sujeitos, os acompanhantes tem suas identidades e vivências negativadas pelo Sistema em que 

operam, como pontua Rosamaria Domingues (2002) que em seu estudo com objetivo de 

acompanhar a aceitação deles nas novas rotinas propostas pelo grupo que observava, resultou na 

figura do acompanhante como algo alheio e de difícil aceitação dentro do universo hospitalar que 

apenas enfatizava sua identidade enquanto agente de solicitação para trâmites diversos, quais 

sejam preenchimento de fichas, chamar enfermeiros, ou seja, esvaziados enquanto sujeitos. 

O próprio modis operandi das propostas de humanização atualmente são ineficazes 

enquanto meio desencadeante de transformações do Sistema, seja nas melhorias das condições de 

trabalho ou construção de relações de solidariedade, compromisso, identificação ou satisfação de 

necessidades relacionadas aos cuidados em saúde. 

Trata-se de um problema de funcionalidade, que encontrado em todo o território nacional 

é enfático na caso do Estado em que se empreendeu essa pesquisa, sobretudo na figura do estado 

de calamidade pública, que reverbera a falta de condições técnicas seja material ou de 

capacitação, fazendo dos espaços destinados ao cuidar, nesse caso o ambiente hospitalar, 

desumanizante, pela má qualidade resultante do tipo de atendimento realizado e a ineficácia em 

resolutividade. 

Tudo isso porque na medida em que as relações são pautadas em interações 

desrespeitosas, impessoais e agressivas, como constantemente vista em campo, apenas se tem 

piorada uma situação que já se encontra precária.  

Enfatizando os dados provenientes das falas dos meus sujeitos acerca dos pontos 

importantes das suas vivências de acompanhante e pertencendo eles ao grupo familiar do 

paciente, o primeiro impulso poderia levar a tender por uma inferência de que em momentos de 

internação hospitalar o suporte vem da família. Mas, esse não é um dado fechado se analisado os 

dados de campo,  posto que a atuação desse enquanto agente da terapêutica tende mais a uma 

ação por afinidade entre as pessoas ou “disponibilidade” forçada pela não atuação profissional no 

mercado de trabalho.  Esses pontos parecem mesmo, no caso dessa pesquisa, as justificativas de 

eleição para os cuidados. 
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A faixa etária dos acompanhantes, embora não tenha refletido aspecto de relevância em 

suas falas, dentro do contexto da pesquisa explicitam um dado curioso. O bom acompanhante, 

aquele cuja atuação em momento algum fora questionada, é aquele de maior concentração de 

idade, cuja preocupação com o outro assume uma proporção muito maior do que consigo próprio, 

ao que fica entendido que não só para os profissionais, mas para o próprio paciente e por vezes 

mesmo o acompanhante, acompanhar significa unicamente esquecer da própria identidade 

enquanto sujeito social. 

Dos indicadores mais importantes observados na atuação dos profissionais de saúde em 

interação com esses sujeitos, realizados em cárater informal, posto que esses profissionais não se 

dispuseram a participar da pesquisa, o papel do acompanhante enquanto auxiliar de paciente e 

apoio emocional é enfático. E isso para além de demonstrar que a instituição, esvazia a proposta 

de humanização, acaba por vezes recaindo sobre disputas de poder, hierarquia e resistências de 

ambos os lados. Estas disputas figuram nas alegações dos profissionais nas premissas dos custos 

que geram, fiscalização do desempenho de suas atuações profissionais, despreparo e 

desconhecimento, esses últimos fortemente influenciados pela baixa escolaridade e subordinação 

da mulher. No caso dos acompanhantes, no despreparo de ação conjunta dos profissionais, pelo 

não estabelecimento de interação e possibilidade de diálogos horizontais com esses profissionais. 

Soma-se ainda ações de rebeldia como modo de resistência. 

Já para a família, o papel de acompanhante é dúbio. Para o paciente, a maioria das vezes 

ele é o elo de companhia, guarda, mensageiro e por vezes instrutor, sendo esse o melhor legado 

de representação de suas vivências.  Para outros membros familiares, fora do ambiente hospitar, 

esse é ora um sujeito digno de honra pela ação que ali desempenha, ora reduzido pela alegação de 

não estar fazendo nada além do que designa sua obrigação. 

O conflituoso momento da internação nas vivências desses sujeitos  trouxe questões a 

serem administradas e cuja busca por resolução levou a caminhos diversos. 

Dos diversos itinerários terapêuticos ocorridos do momento de surgimento da 

enfermidade ou acidente da vítima, as suas vidas se viram transformadas pela demanda dos 

cuidados. Evidenciando que não são orientados para cuidarem do paciente, necessitam fazê-lo em 

caráter de urgência, demandando um esforço considerável que, quando não viável, gera 

impotências pelo não cumprimento do papel a que lhe foi empenhado ou designado. Isso somado  

a falta de informação e reconhecimento, as cobranças pessoais e extra pessoais de cuidados com 
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maridos, filhos, desempenho no mercado de trabalho/fator econômico, abdicação da própria vida 

em função de outrem e por vezes até razões práticas como ausência de possibilidades de 

realização de suas  necessidades fundamentais como comer, dormir, fazer uma higiene melhor, os 

leva por vezes a verdadeiros dramas sociais. 

Esses dramas sociais que são por eles pontuados em diversos momentos atingio-os de 

maneira tal que os levam a lançar mão de diversos subterfúgios em busca da recuperação própria 

para levar a cabo o papel que estão ali designados. 

Dentro do universo de pesquisa um dos maiores desses subterfugios é a religião. Nos 

momentos iniciais de fato esse dado geralmente não é evocado. São as crises e condições 

adversas no desempenho de suas vivências que dão início a essa questão que se torna enfática de 

uma maneira tal, que seria impossível negligenciá-la, posto que como apontam os 

acompanhantes, é essa que “auxilia na sobrevivência”dos sujeitos em suas vivências. 

Todavia, não só a religião é evocada na resolução das problemáticas. As redes de apoio 

intra e extra hospitalar são evocadas também em todos os casos. No caso intra hospitalar 

sobretudo, na figura da “camaradagem” entre os próprios acompanhantes, onde, tal como pontua 

Tornquist (2004, p.287), “é sobretudo entre eles que o estabelecimento da relação de 

camaradagem, se estende do alojamento local até o conjunto, gerando uma interação maior nas 

soluções de problemas”. Já extrapolando as dependências hospitalares, na figura de ligações a 

familiares ou até mesmo atuação de grupos de atenção e valorização a vida humana, seja por 

telefone também ou outros meios de comunicação como rádio ou televisão. 

Mas de todos esses dados nada é mais emblemático que a categoria gênero. Com presença 

majoritária de mulheres como acompanhante, nota-se tal como afirma Torniquist(2004) ao 

demonstrar o papel da mulher, que esse papel é relegada a elas como um papel subalterno o que 

reflete em sua identidade social enquanto sujeito. 

Ser mulher significa estar inserida enquanto agente social num sistema cujo conteúdo é de 

fato pautado em subordinação. Com o homem como positivo, a mulher é negativada o que 

implica dizer, ao homem cultura e realizações que transformam o mundo, enquanto a mulher 

tarefas naturais que decorrem de sua biologia e atributos reprodutivos, reforçando a falta de 

intelectualização ao sexo feminino (Ortner, 1979).  
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Historicamente as mulheres tem sido injustamente sujeitas a papéis de 

inferioridade, imagens de perversidade, incompetência, desinformadas e pouco 

intelectualizadas. Tais imagens organizaram-se há milhares de  anos e parecem 
ter suas raízes  reforçadas pelo patriarcalismo (LIANA LAUTHER, 1998, p. 

121). 

 

O gênero torna-se uma maneira de indicar construções sociais- a criação 
inteiramente social de ideias sobre os papéis adequados aos homens e mulheres 

(SCOTT, 1990, p. 07).  

 

E, nesse sentido, é correto afirmar que também nos sujeitos dessa pesquisa é um caso 

recorrente a presença das mulheres nos cuidados de pacientes, reforçando a tendência dessas 

como suprir necessidades desses indivíduos, sempre com vistas a seguranca, suporte emocional 

na crise e claro cuidado com doente. Imaginário tão arraigado que num momento como esse, de 

acometimento por enfermidade, a imbui se subtrair da demanda familiar, por vezes sem ônus. 

De modo geral as vivências dos acompanhantes que participaram direta ou indiretamente 

dessa pesquisa revelam uma experiência conturbada, cuja atuação da instituição, que pouco ou 

quase nada oferece para melhorias das precariedades arraigadas no Sistema, leva a conflitos 

diversos que dificultam e muito a atuação e desempenho dos papéis desse sujeito. 

Sem suporte ou assistência integral ao indivíduo, qual seja paciente ou o próprio 

acompanhante, esse peça fundamental para os cuidados com o primeiro, o ato de cuidar em 

sentido multidisciplinar, como apregoa a Humaniza SUS,  é inviável. 

É preciso humanizar sim o atendimento, seja para profissionais, pacientes ou 

acompanhantes, e isso se faz revendo as bases sobre que se acentam aos propostas, observando-as 

de fato com caráter amplo que englobe economia, política e subjetividades, de modo que 

nenhuma dessas instâncias, por serem negligenciadas, prejudiquem o empreendimento de fato 

humanizador. 

A essa altura certamente uma questão há ainda de ser respondida, afinal quem é o doente? 

Diante dos dados apresentados e reverberados pelas vivências dos meus acompanhantes 

considero o entendimento de que se há um membro da família acometido por alguma demanda de 

intervenção médica, ou seja, se existe alguém adoecido na família, essa última por vezes também 

adoece, sendo esse fato inegável no caso dos sujeitos dessa pesquisa. Todos os interlocutores em 

maior ou menor grau se viram no processo com a saúde debilitada, física ou emocionalmente. 

O que nos leva a inferir, portanto, que ele tal como seu paciente não pode ser 

negligenciado como atualmente é feito nos serviços de saúde, posto que esse é também na mais 
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rasa das hipóteses e com as quais não se deve estar de acordo, um corpo que acometido de 

enfermidade, necessita de tratamento e atenção especial por parte das instâncias de cuidado. O 

acompanhante tal como seu paciente, é por vezes, também doente. 
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