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RESUMO 
__________________________________________________________________________ 
 

 

Este trabalho aborda experiências ligadas ao tratamento do câncer infantil vividas por 

crianças, mães e famílias das classes populares urbanas e do interior do Rio Grande do Norte, 

tendo como locação etnográfica o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) do RN. No 

GACC, tanto a mãe, definida como acompanhante, como a criança, classificada como 

paciente, ficam abrigadas mais comumente em razão das práticas terapêuticas e de tratamento 

pelas quais passam as crianças.  O objetivo desse estudo é focar o itinerário terapêutico, para 

além da criança que sofre a enfermidade, na família como um todo, pois o universo moral do 

tipo de família em questão implica o envolvimento de todo o núcleo parental no tratamento da 

moléstia da criança, que é, por isso, vivenciada como uma questão familiar. Pretendemos 

também entender a construção de sentidos para a doença, tratando das relações de 

continuidade ideológica entre as famílias e o GACC, pois eles constroem-se no 

entrecruzamento de ambas as esferas, que recorrem, cada uma de modo particular, às 

explicações médicas, religiosas e emocionais. Foi aplicado o método etnográfico na pesquisa 

feita na entidade e em outros contextos, tais como as residências familiares. Através de 

entrevistas densas e conversas com informantes, também tentamos resgatar o processo do 

tratamento fora do GACC, alcançando o contexto familiar. Constatou-se que a entidade gera 

uma negociação de identidades, que perpassa, então, a família como um todo através da 

criança e, sobretudo, da mãe, afetando, de algum modo, a sua organização interna. Além 

disso, os sentidos para a experiência da enfermidade apareceram moldados tanto pela esfera 

familiar como pela lógica das estruturas públicas de saúde.   

 

 

Palavras-Chave: antropologia social, câncer infantil, maternidade, família, ONG, itinerário 

terapêutico. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
___________________________________________________________________________ 
 

  

 This paper discusses the experiences related to the treatment of children´s cancer 

which had children, their mothers and families as their main characters. They were mainly 

originated from areas in the countryside and urban poor areas in the State of Rio Grande do 

Norte. The non-governmental organization Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) 

was the privileged ethnographic location. In this setting, the mother, which was called 

acompanhante (companion), and the children, defined as pacientes (patients), were often 

sheltered in reason of therapeutic practices and the treatment undertaken by children in a 

nearby hospital.  This study aims to focus on the therapeutic itinerary, beyond the children´s 

suffering, dealing with the family as a whole, since the moral values from these popular 

families imply the complete involvement of the family in relation to the illness and its 

treatment. Therefore, it is experienced as a family problem. We also intend to understand the 

construction of meanings to the illness, dealing with the ideological continuity in the 

relationships between the families and the GACC. These meanings were built in the 

intersection of these two spheres, which refer particularly to medical, religious and emotional 

explanations. Ethnographic methods were applied in this research at the entity and another 

social contexts, such as the family households. I also tried to retrieve the process of treatment 

outside the GACC, visiting the family context, when doing dense interviews or just having 

conversations with informants. It was found that the GACC, as a non-governmental 

organization, generates a negotiation of identities, which develops, then, through the family as 

a whole, but also through the child and especially the mother, affecting, in some way, their 

internal organization. Furthermore, the meanings of the experience of illness appeared to be 

shaped by the family sphere as well as by the logic of public health structures.  

 

Keywords: social anthropology, children with cancer, family, motherhood, non-govermental 

organization, therapeutic itinerary.  
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INTRODUÇÃO 
___________________________________________________________________________ 
 

 

 O modelo moderno ocidental de família, que se tornou proeminente a partir do século 

XVIII, passou por significativas alterações em relação às definições anteriores encontradas 

em sociedades ocidentais, pautadas na união de duas ascendências através da conjugalidade 

(FOUCAULT, 1979). Essas transformações, segundo Foucault (1979), partem do princípio de 

que a função social da família passa a ser, por excelência, a reprodução humana e a 

constituição do indivíduo adulto. Essa nova configuração familiar – embora houvesse outros 

modelos de organização familiar, antes e depois dela, verificados em sociedades que foram 

estudadas por antropólogos - começa a centrar-se na delimitação dos papéis de pais e filhos, 

onde os primeiros deveriam garantir a sobrevivência e a formação dos segundos. De acordo 

com essas orientações, operadas por instâncias higienistas, os cuidados desempenhados pelos 

pais em relação aos filhos deveriam ser direcionados à preservação da saúde da criança, que, 

ao ser incutida na nova categoria cultural da “infância”, passa, nessa época, a ser percebida 

como um referencial da família moderna (ARIÉS, 1981).  

Partindo da concepção de uma função social da família centrada na reprodução e 

preservação da saúde da criança, e sob o aval do Estado, a política higienista das sociedades 

modernas ocidentais passa a ter o grupo familiar como um de seus principais focos.  Assim, a 

“criança”, enquanto corpo frágil que precisava ser cuidado e formado, e a “mãe”, enquanto 

reprodutora e responsável pela preservação da saúde dos filhos, aparecem como os eixos 

estratégicos da medicalização, ficando a função do pai reduzida ao momento da concepção 

(FOUCAULT, 1979). Nesse processo de reformulação moderna da família, a dominação 

médica recorre a retóricas morais, apoiadas na idéia de obrigatoriedade da auto-preservação e 

da preservação da saúde dos parentes. Nesse recorte, o cumprimento do dever da família de 

preservar a saúde é operacionalizado através da reformulação do espaço doméstico e de leis 

internas de convívio – apoiadas por recortes de geração e de gênero. Como os serviços de 

saúde foram pensados focalizando tais classificações, coube também à família reformular-se 

por meio delas. 

Por sua vez, as políticas de saúde implantadas de modo progressivo durante o século 

XIX no Brasil - guardadas as especificidades que temos em nossa sociedade, ainda marcada 

pelo peso do modelo escravagista e colonial - também foram sendo mantidas através dos 

interesses do Estado, que, nesse contexto, teve na medicalização das suas ações políticas uma 
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porta de acesso ao controle da família. Até o período colonial, ela mostrava-se “irredutível” às 

investidas do Estado, que juntamente com a igreja, dava atenção às moralidades conjugais e 

familiares (COSTA, 1989). Em Costa (1989), vemos o potencial político do movimento da 

higiene familiar no Brasil e como a família – em princípio a família elitista/latifundiária -, 

enquanto uma entidade até então emancipada do controle estatal, foi, finalmente, definida e 

“enquadrada” por essa medicalização. Em associação com o Estado, a higiene conseguiu, 

então, operacionalizar uma considerável reestruturação do núcleo familiar brasileiro, que, nos 

seus moldes, foi idealizado com base em “uma nova moral da vida e do corpo” (COSTA, 

1989, p. 63).  

Com isso, no Brasil, a partir do século XIX, a mulher e a criança passam a constituir 

os principais focos da redefinição da família nos parâmetros do modelo higienista.  As 

políticas de saúde que vêm atuando na nossa sociedade desde então têm conseguido operar 

essa redefinição a partir de vários desdobramentos do seu modelo inicial, pautado e voltado à 

naturalização das diferenças de geração e de gênero. Tal re-atualização se processa no modo 

como as entidades públicas de saúde conduzem os atendimentos clínicos, fragmentando a 

família em categorias de pessoas a partir de parâmetros biomédicos. O que ocorre é que o 

modelo higienista, que se definiu a princípio capturando parte da lógica familiar pré-existente, 

ao mesmo tempo em que adaptando-a às suas pretensões específicas, atualmente apresenta 

outras nuances. No caso das “famílias populares”1, o sistema de saúde, em parte, desapropria 

do grupo familiar os critérios que definem gênero e geração, redefinindo-os a partir de 

justificações biomédicas apartadas do universo moral delas. Assim, o que na família se define 

moralmente, ao ser posto para os seus membros como biologicamente determinado, passa a 

possibilitar o acesso dos sujeitos a outros canais de referência societária e identitária.  

Dentro do conjunto das agências e estruturas institucionais promotoras desses recortes 

categóricos re-definidores da família, sobretudo da família das camadas populares, estão os 

hospitais, os centros clínicos e as organizações de apoio ligadas à saúde. Neste trabalho, 

tratarei da relação entre famílias com demandas de serviços de saúde relacionadas ao 

tratamento do câncer infantil e uma organização de apoio mediadora entre elas e as políticas 

públicas especializadas. Será retratada a experiência, intermediada pela situação da doença, de 

mulheres e crianças de baixa renda, residentes em cidades do interior do Estado do Rio 

                                                 
1 A definição de família popular da antropóloga Márcia Couto (2005) oferece uma síntese do conceito, 
designando-o como parte de segmentos sociais subalternizados e possuidores de uma cultura própria. Essa 
cultura se consolida tanto no cotidiano das “atividades domésticas” (FONSECA, 2005) quanto através da relação 
dessa família com ordens sociais complexas, relação esta que se dá através de canais como religião e mídia 
(DUARTE, 2008). 
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Grande do Norte ou pertencentes às famílias das camadas ou segmentos populares urbanos de 

Natal, a capital estatal, em uma instituição burocrática de apoio social.  Mas, veremos que a 

experiência dessas pessoas na entidade de suporte está também moldada pelo universo 

familiar delas, com o qual a entidade dialoga o tempo todo. Portanto, daremos atenção 

também ao universo privado dessas pessoas e ao itinerário terapêutico que precede à inserção 

delas na entidade. Juntos, o suporte familiar e o apoio institucional dão sentido à experiência 

com o câncer infantil. 

A organização a que me refiro é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) do 

RN, uma entidade definida pelos seus membros como filantrópica. O grupo estudado recebia 

suporte financeiro e apoio através de doações da sociedade civil e incluía no seu quadro de 

recursos humanos cerca de 200 voluntários, além de profissionais da saúde e da assistência 

social e funcionários contratados.  A instituição atendia a uma média de 270 crianças com 

câncer e seus familiares. Tendo em vista que a infância trata-se de uma categoria socialmente 

construída (ARIÉS, 1881) e que varia conforme os diferentes grupos culturais (COHN, 2008), 

a sua definição em termos etários, assim como a classificação da adolescência nos mesmos 

termos, será aqui considerada de acordo com a definição dada pelo próprio Grupo de Apoio. 

A instituição tomava como referência na classificação etária da infância e da adolescência o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que considera “criança” a pessoa com até doze 

anos de idade incompletos, e “adolescente” aquela entre doze e dezoito anos de idade 

(Governo Federal, 2008). Parte das famílias atendidas originava-se de cidades do interior do 

Estado e parte provinha das camadas populares urbanas de Natal. Lamentavelmente, não foi 

possível contabilizar o número exato das famílias que residiam no interior e das que viviam na 

capital, pois, na época da pesquisa, a instituição não tinha o cálculo desse dado. Mas, os 

profissionais da instituição afirmaram que a maior parte das famílias atendidas residia em 

municípios do interior do Rio Grande do Norte. Também percebi esse dado com base nas 

minhas próprias observações, durante as quais notava, através de conversas com as mulheres, 

que a entidade encontrava-se cotidianamente mais freqüentada por famílias oriundas de 

cidades do interior do RN.  

Além das doações voluntárias de pessoas da sociedade civil, o suporte e vínculo com 

agências sociais, como empresas, entidades religiosas, instâncias hospitalares e segmentos da 

imprensa local, disponibilizavam ao GACC recursos para prestar um apoio bastante amplo às 

famílias, oferecendo-lhes benefícios como doações de medicamentos, exames e cestas 

básicas, encaminhamento a consultas médicas e internações em hospitais especializados, 

transporte, hospedagem, alimentação e alguns serviços profissionais, como atendimento 
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odontológico e psicológico. Para as famílias que eram do interior do Estado, a maior forma de 

apoio oferecida pela instituição se dava através da disponibilidade de estadia durante os 

períodos de consultas, exames e internações na capital. Durante esses períodos, a criança tinha 

direito de hospedar-se na entidade na companhia de alguém. Na grande maioria dos casos, 

quem acompanhava a criança era a mãe. Dificilmente, ela era acompanhada por outro 

familiar. Por isso, no GACC, o acompanhante2 costumava ser referido como a mãe da 

criança. A estadia delas no grupo envolvia períodos indeterminados de tempo. As oscilações 

no progresso do tratamento da doença implicavam muitas vezes temporadas de meses de 

afastamento do ambiente familiar e das antigas funções realizadas cotidianamente no âmbito 

doméstico.  

A pesquisa feita na instituição resulta de um trabalho iniciado em 2008, com a minha 

monografia de conclusão de curso de graduação em ciências sociais, e dado continuidade em 

2010, por ocasião do mestrado em antropologia. Ao retomar a pesquisa, presenciei uma 

significativa transição da proposta ideológica e organizacional do GACC. Entendendo que 

essa questão foi decisiva para a minha reinserção no campo empírico e para o delineamento 

de parte das questões de estudo a serem desenvolvidas, no primeiro capítulo, procuro contar 

essa experiência, que, de certa forma, deu novos rumos ao trabalho. Nesse primeiro momento, 

apresento os percursos e estratégias de pesquisa e a sua relação com as questões que estou 

tratando durante todo o trabalho. 

Antes de situar a experiência social das pessoas no Grupo de Apoio, faço a 

reconstituição do itinerário terapêutico que antecede a chegada da mãe e da criança ao GACC. 

Nesse momento, tratarei um pouco dos outros ambientes sociais imbricados no processo de 

tratamento, especialmente do ambiente familiar, e dos sentidos que eles constroem para o 

câncer infantil. Afinal, esses outros espaços, embora estejam fora da entidade, em alguns 

aspectos se relacionam com ela em termos ideológicos. Veremos, então, quais eram os 

significados, o suporte e as propostas de tratamento que se produziam e difundiam em tais 

ambientes em relação à doença a fim de percebermos a maneira que o GACC se colocava.  

Procedendo dessa forma, procuro entender o itinerário terapêutico de uma forma ampla, 

observando em quais aspectos o GACC reafirmava, reformulava e transformava os valores 

culturais das famílias a partir do atendimento à criança e à mãe. 

Especificamente no segundo capítulo, estaremos tratando dos significados que a 

família atribuía à doença e das agências que ela recorria de acordo com as suas interpretações 

                                                 
2 As categorias internas ao universo de pesquisa, assim como as falas dos informantes, serão destacadas durante 
todo o texto em itálico. 
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sobre a moléstia. Veremos que as famílias acionavam, simultaneamente, significações 

biomédicas e religiosas na interpretação da doença, o que também se dava no GACC. Mas, na 

instituição, o campo legítimo de explicação, que era seguido e operacionalizado na prática 

terapêutica de modo inquestionável e criterioso, era a medicina. Na entidade, a racionalização 

persistia como meio explicativo, o que devia-se à sua aproximação com as estruturas públicas 

de saúde. Já para as famílias, a linguagem médica era apreendida mais através de transmissão 

cultural do que pela compreensão científica, esta fundamentada em um sistema racional de 

saberes. Elas a levavam em consideração porque os preceitos biomédicos estão inseridos em 

um sistema cultural que possui ligação com outras instituições da cultura, possuindo, por isso, 

ampla validade e alcançando na sociedade ocidental pessoas de várias ramificações sociais3. 

A freqüência constante em hospitais e o convívio rotineiro com diversos métodos terapêuticos 

também faziam com que as famílias aprendessem conceitos médicos e os utilizassem para 

significar a doença.   Dessa forma, os familiares da criança davam sentido às suas 

experiências através de elementos significativos do universo social mais amplo em que elas 

estavam inseridas, que incluía a entidade, a qual também operava atribuição de sentidos com 

base nas mesmas agências das famílias usuárias, só que de forma peculiar. A fé em Deus era 

também amplamente reconhecida pelas famílias como uma fonte de apoio para o 

enfrentamento da doença. De modo geral, elas atribuíam sentidos religiosos ao surgimento da 

doença, complementarmente, também buscavam soluções religiosas para a cura do câncer. 

Além de ter o seu sentido negociado no âmbito familiar e público, o tratamento do câncer 

infantil era percebido subjetivamente como uma experiência emocional que envolvia tanto o 

enfermo quanto seus familiares. A rotina cansativa e as preocupações com a saúde da criança 

davam sentido a um conjunto de aflições que as mães, particularmente, vivenciavam como 

acompanhantes e que marcavam a experiência com a doença para elas.  

No terceiro capítulo, situo o leitor em relação às problemáticas relativas à 

reorganização da família gerada pela situação da doença, onde a mulher, geralmente restrita à 

vida doméstica, tinha, através do itinerário terapêutico que percorria ao lado do filho, 

ampliada a sua experiência social e, assim, re-definida a sua posição no grupo familiar. Nesse 

momento, darei destaque para questões envolvendo família, conjugalidade e gênero nas 

classes populares, mostrando como elas podem ser re-configuradas e repensadas diante das 

demandas exigidas pelo tratamento de um familiar doente. A possibilidade de reorganização 

da família gerada pela situação da doença deve-se essencialmente a um deslocamento da 

                                                 
3 Ver Foucault (1998) sobre a constituição do campo da medicina moderna.  
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posição da mulher/mãe dentro dela. Tal possibilidade se dá pela ampliação da experiência 

social da mulher que, no contato com a entidade e com o ambiente urbanizado da capital, 

deixa de estar restrita ao habitual ambiente doméstico e familiar.  

Posteriormente, tratarei da relação entre as famílias assistidas e a entidade, 

demonstrando, especialmente, os efeitos ideológicos do grupo sobre as mães e crianças 

atendidas. Para tanto, os aspectos organizacionais do GACC serão analisados no quarto 

capítulo, já que a sua configuração institucional, marcada por ideais que envolvem 

religiosidade, filantropia e a racionalização do sistema de saúde, refletia significativamente na 

experiência das pessoas usuárias do grupo. Marcadamente, a ligação existente entre o GACC 

e o Hospital Infantil Varela Santiago (HIVS), localizado em Natal– estrutura hospitalar 

vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), que atende exclusivamente a crianças – 

denotava ao grupo uma política de atendimento que se afinava às das políticas públicas de 

saúde. Logo, veremos que, na entidade, delineavam-se, intencional e naturalmente, definições 

ligadas aos preceitos biomédicos sobre as famílias atendidas. O atendimento específico a 

“crianças com câncer” - embora incluísse também crianças já entrando na fase da 

adolescência e outras já nessa fase – se definia com base em critérios de acolhimento, 

proteção e cuidado. Ao mesmo tempo em que operava esses critérios no trato com a criança, a 

entidade incentivava a participação da mãe na prática de “cuidado” nos mesmos moldes. 

Entretanto, essa participação não emergia necessariamente como algo forçado, mas antes 

como uma reafirmação, ao mesmo tempo em que uma naturalização, de uma posição que a 

mulher já assumia no meio familiar. Contudo, o cuidado que a mãe dedicava à criança na 

família passava no GACC por uma re-elaboração. Essa re-atualização da posição de mãe e de 

“cuidadora”4 da mulher gerava, por sua vez, uma repercussão significativa no seu contexto 

familiar. Por esse motivo, nesta dissertação daremos uma atenção especial às transformações 

ideológicas e organizacionais que ocorrem na família em decorrência do percurso social que a 

mulher realiza ao acompanhar o tratamento do filho como sua “cuidadora” principal. Essa 

discussão será concentrada no terceiro capítulo, embora ela esteja presente como pano de 

fundo em toda a dissertação.  

                                                 
4 O termo “cuidadora” é habitualmente utilizado pelos profissionais de saúde e da assistência social dos espaços 
institucionais que lidam com questões de saúde.  Normalmente, os profissionais referem-se ao “cuidador” (a) 
como o familiar que acompanha e auxilia o doente no seu tratamento em âmbito púbico e também doméstico. Ao 
usar o termo, eu faço uma espécie de (re) apropriação, conservando o sentido institucional que ele já possui ao 
mesmo tempo que empregando-o para caracterizar as diversas funções de cuidado  que a figura feminina e 
materna desempenha na família como uma espécie de dever moral. Digamos que, quando menciono a mãe como 
“cuidadora”, refiro-me a ela como uma figura institucionalizada ao mesmo tempo que moralizada. 
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Tendo demonstrado inicialmente o universo familiar dos usuários do GACC e, 

posteriormente, a estrutura organizacional e ideológica da entidade, no quinto e último 

capítulo, nossa reflexão tratará de entender um pouco como as categorias se definem de 

acordo com espaços sociais. Categorias estas que ganham outras conotações e atributos em 

outros campos sociais.  A função de “cuidadora” - que está associada ao papel de mãe - 

desempenhada pela mulher no GACC definia-se com base em parâmetros que apresentavam 

traços de ruptura e de continuidade com os papéis que ela já desempenhava habitualmente no 

meio familiar. Logo, a entidade promovia parâmetros próprios definidores de maternidade - 

associados à lógica das entidades judiciais e biomédicas, que dava o sentido institucional do 

grupo – ao mesmo tempo em que operava de modo contínuo às famílias, sendo as suas 

operações institucionais realizadas a partir das relações que eram estabelecidas com o 

universo moral das unidades domésticas (VIANNA, 2001).Veremos que ser “criança” – ou 

melhor, ser “criança com câncer” - e ser “mãe” faziam sentido através de uma definição 

parcial encontrada no campo social de uma instituição de apoio que interagia com o setor 

público de saúde e com outros setores sociais, tais como a Igreja Católica e a imprensa. Com 

isso, na pesquisa apresentada estaremos falando dos percursos terapêuticos de famílias de 

crianças com câncer ao mesmo tempo em que de uma entidade complexa que ajuda a moldar 

tal experiência assim com as próprias famílias que a protagonizam. 
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CAPÍTULO 1 - PERCURSOS E ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
___________________________________________________________________________ 
 

 

 Pensando a experiência de pesquisa vivenciada no Grupo de Apoio à Criança com 

Câncer, percebo esta entidade como um espaço social que porta e possibilita vários níveis de 

dinâmica social e que sucinta uma diversidade de questões de estudo, tais como: a articulação 

das emoções com o social; as interconexões entre gênero, família, infância e as políticas 

públicas; e a relação entre saúde/doença e a intervenção das organizações não-governamentais 

(ONGs). Dentre essa diversidade de possibilidades temáticas que se tornaram para mim 

visíveis, optei por situar meu enfoque no cruzamento entre os eixos família, doença e 

instituições de apoio. Os sujeitos da minha pesquisa abarcam todas as pessoas que 

participavam de algum modo do GACC, mas é, sobretudo, a experiência social5 das mães e 

crianças atendidas, ligada à sua vivência - intermediada pela doença - em uma organização 

complexa, e também em outros ambientes envolvidos no processo de tratamento, que procuro 

entender. Assim, o trabalho trata-se de uma pesquisa antropológica realizada em meio urbano, 

particularmente na cidade de Natal, que lida com questões e sujeitos próximos, que vivem, 

entretanto, experiências particulares na mesma sociedade que a nossa, tornando-se, portanto, 

dignos de serem analisados. A pesquisa de campo realizada no GACC busca, assim, uma 

aproximação com as singularidades comportadas pelo seu universo social, moldado por 

experiências vivenciadas dentro e fora dele pelos sujeitos que o compõem. Como justifica 

Magnani (1996, p. 21): 

 
 

Não é o lado supostamente exótico de 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. 

  

 

  Velho (2003) também coloca que a pesquisa em sociedades urbanas, espacialmente e 

socialmente próximas ao pesquisador, tornou-se característica da produção antropológica 

                                                 
5  De acordo com Alves e Rabelo (1999), para além de uma entidade exclusivamente biológica, a doença se 
consolida como experiência social, já que ela adquire sentido no curso das interações entre indivíduos e destes 
com instituições.  Langdon (1995) identifica essa experiência como “processo terapêutico”, conceito que se 
refere ao itinerário percorrido pelo doente (e pelos seus familiares ou “cuidadores”) no decorrer do tratamento da 
enfermidade. Tal processo envolve a interação com pessoas, instituições e uma construção de significados para a 
doença, que considera a experiência corporal e social. 
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brasileira desde meados dos anos 1960, transformando-se hoje em lugar comum e prática 

corrente da disciplina: 

 

O fato é que, hoje, estudar o próximo, o visinho, o amigo, já não é um 
empreendimento tão excepcional. Ao contrário, multiplicam-se os trabalhos 
de pesquisa sobre camadas médias, gênero, geração, vida artística e 
intelectual, família, parentesco, religião política, etc., que implicam lidar 
com a problemática da familiaridade e do estranhamento (VELHO, 2003, p. 
15) 
 
 
 

 Esse delineamento de questões, com base em um universo social urbano e, portanto, 

próximo, deu-se através de um processo iniciado efetivamente em 2008, período em que 

realizei pesquisa para a minha monografia de conclusão de curso de graduação em ciências 

sociais.  Os dados coletados nessa ocasião foram valiosos para pensar a organização do grupo 

mais recentemente, quando realizava a pesquisa de mestrado. Certamente, a configuração 

funcional complexa que o grupo passou posteriormente a apresentar não me intrigaria da 

mesma forma se eu não o tivesse conhecido antes, quando sua sede funcionava em um espaço 

característico de uma casa residencial. Em 2008, o grupo tinha como sede uma casa alugada, 

que tornava-se visivelmente pequena diante do número de usuários atendidos, 

aproximadamente 250,  e que comportava um anexo nos seus fundos para as salas dos 

profissionais e um funcionamento relativamente simples. A partir de 2009, ele passou a 

funcionar em um grande prédio de quatro pisos, que comporta diversos setores e que possui 

um funcionamento complexo e burocrático. A pesquisa de mestrado iniciou-se nesse segundo 

momento, dando continuidade às questões suscitadas em 2008 e gerando novas, referentes, 

sobretudo, à nova dinâmica social instaurada com a mudança de sede.  

 

 

1.1 – Mapeando o espaço para construir a metodologia  

  

 Na época do início de minha pesquisa no GACC, no final do primeiro semestre de 

2008, estabeleci contato com profissionais, voluntários, mães e crianças. Dentre esses 

profissionais, estavam a assistente social e a psicóloga da entidade que coordenavam as 

atividades observadas no grupo durante esse período, que serão mais a frente descritas. 

Embora não demonstrassem nenhuma forma de empecilho à realização da pesquisa, essas 

profissionais mostravam-se um tanto indispostas a colaborarem com informações para o 
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trabalho, o que, em parte, era propiciado pela grande concentração de atribuições sobre elas. 

O contato com voluntários foi limitado aos momentos em que eu aguardava o início das 

atividades no pátio lateral da sede do grupo. Devido à grande transitoriedade de pessoas nesse 

espaço, eu não tinha como empreender conversas mais aprofundadas com eles. O contato com 

as crianças se dava também no espaço do pátio - que, juntamente com uma sala de visitas, era 

onde elas podiam brincar e realizar algumas atividades educativas - e durante festas ou 

passeios que acompanhei. A interação com as mães ocorria no pátio e durante as atividades 

que acompanhava.   

Nesse período, como a minha freqüência na entidade se restringia basicamente às 

atividades e eventos, como festas e passeios, eu não me relacionei tão intensamente com os 

informantes quanto depois, ao realizar a pesquisa de mestrado, já na sede onde o grupo 

funciona atualmente.  No caso das mães, percebo a fragilidade das interações através da 

imagem confusa que elas tinham sobre a minha presença naquele local. Embora as 

profissionais que coordenavam as atividades observadas me apresentassem às mães como 

uma estudante que estava realizando uma pesquisa para a faculdade, muitas delas acreditavam 

que eu podia ser, assim como elas, uma mãe, ou uma psicóloga ou assistente social do grupo. 

Assim, devido à minha freqüência mais reduzida no grupo em 2008, eu tinha que explicar 

continuamente às mulheres que eu não era nem uma mãe nem uma profissional, mas sim uma 

estudante universitária fazendo uma pesquisa.                 

  Nesse período de pesquisa em 2008, a casa onde o GACC funcionava tinha uma 

pequena área física a ser dividida pelas crianças com seus acompanhantes, suas mães. Tanto 

as crianças, mães, voluntários, profissionais como funcionários do GACC mantinham 

relações de grande proximidade – o que me propiciou uma dinâmica de pesquisa específica. 

Como o pequeno espaço, sem uma divisão precisa de setores, era bastante transitado pelas 

pessoas supracitadas e ainda por visitantes e, nesse aspecto, desburocratizado, eu podia 

adentrá-lo livremente através do seu pátio lateral, sem passar por qualquer recepção. Os 

espaços mais freqüentados pelas crianças com as suas mães eram os três quartos da casa, a sua 

única sala e o seu pátio lateral, que dava acesso à entrada da casa. Dada essa configuração, eu 

podia adentrar sem maiores constrangimentos nesse pátio e lá ficar sentada em uma das 

cadeiras espalhadas por ele, a observar as crianças brincarem e interagirem com os 

voluntários - que lá mesmo as auxiliavam em atividades educativas -, as mães conversarem 

entre si enquanto aguardavam o atendimento de algum profissional, e os profissionais 

transitarem das suas salas para a casa e vice-versa.  
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 Como se tratava de uma pesquisa realizada em uma instituição, que era regida 

cotidianamente por uma agenda de atividades, desde esse primeiro momento, estabeleci a 

dinâmica de observar momentos específicos. Com isso, através da assistente social da 

entidade, tomei conhecimento das atividades realizadas com as crianças e seus 

acompanhantes. Duas atividades regulares foram identificadas por ela: as “Reuniões de Apoio 

Emocional”, também referidas como “Reuniões das Mães”, e as “Reuniões Mensais”. A 

primeira tratava-se de uma atividade semanal, direcionada à prestação de apoio psicológico 

aos acompanhantes, coordenada por uma psicóloga. A atividade coletiva, que em 2010 

continuava basicamente com a mesma dinâmica, reunia algumas mães que ficavam às 

quartas-feiras, dias da sua realização, na entidade e a psicóloga. As “Reuniões Mensais” eram 

encontros que, desde 2008, continuaram a reunir uma vez a cada mês os acompanhantes das 

crianças e um ou mais profissionais da entidade, geralmente sob a coordenação da assistente 

social, para se discutir questões relativas ao funcionamento do GACC. À medida que fui me 

integrando no grupo, fui tomando conhecimento de outras atividades que seriam utilmente 

observadas. Assim, passei a observar também a “Reunião dos Familiares Enlutados” - que 

reunia mensalmente os familiares das crianças falecidas e uma psicóloga, onde eram 

discutidas as emoções relativas à perda -, além de momentos de lazer e outros eventos, como 

festas e passeios.  

 Quando passei a dar continuidade ao trabalho através da pesquisa para o mestrado, em 

Maio de 2010, o grupo já estava funcionando na nova sede, um prédio construído 

especificamente para essa finalidade. Deparei-me com uma estrutura física predial 

completamente diferenciada da encontrada na sede anterior, além de um funcionamento ainda 

mais burocrático diante do que eu antes presenciei. Houve aumento considerável do corpo de 

funcionários, onde só na recepção encontravam-se dois, distribuídos entre uma pequena loja e 

o balcão de atendimento. Em 2008, o GACC contava com duas assistentes sociais.  Uma das 

assistentes sociais, a que, em 2009, me autorizou a realizar a pesquisa de mestrado na 

entidade, havia saído do grupo, assim como a psicóloga que coordenava duas das atividades 

acompanhadas por mim na antiga sede. Institucionalmente, bastava apenas o contato com a 

assistente social que continuou na entidade. Mas essa profissional, bastante ocupada, 

mostrava-se indisposta a me auxiliar na pesquisa de mestrado, pois ela já havia me conduzido 

para a profissional que me deu a autorização para a pesquisa atual, a que, mais tarde, se 

desvinculou do grupo. Esse ponto apresentou-se, então, como um dilema a ser contornado, 

pois para chegar até as mães e crianças, principais sujeitos da pesquisa, eu teria que ter um 

bom acesso aos setores e atividades da entidade, o que exigia um bom diálogo com os seus 
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dirigentes. Que nem William Foote-Whyte (2005), percebi a importância de receber apoio 

preliminar dos líderes da organização. No meu caso, esse passo seria o primeiro e 

fundamental para a viabilização da pesquisa. Ainda mais no caso de uma organização 

burocrática, tal como se apresentava o GACC-RN nesse momento posterior, esse apoio 

aparecia como um ‘passaporte’ de acesso aos sujeitos da pesquisa. Nesse contexto, encontrei-

me diante da necessidade de estabelecer um novo esquema de trabalho de campo: precisei 

ligar-me primeiro aos dirigentes da entidade para depois estabelecer contatos mais eficazes 

com as mães. Esse período inicial compreendeu, assim, a busca da simpatia dos dirigentes dos 

departamentos e das atividades para se ter, com isso, acesso aos setores, às crianças e às mães.  

Em uma instituição complexa como o GACC, a presença de novas pessoas não causa 

necessariamente estranhamento aos dirigentes e usuários, pois a entidade recebe 

freqüentemente a presença de estagiários universitários, de novos voluntários, visitantes, 

pessoas ou organizações que vêm realizar trabalhos pontuais, como aplicação de projetos 

acadêmicos com as mães e crianças ou atividades religiosas na capela da entidade.  Diante 

dessa grande transitoriedade, aparentemente, as pessoas não ficavam o tempo todo se 

perguntando sobre quem eu era. Logo, esse primeiro período compreendeu uma fase em que 

eu deveria definir para as pessoas a minha identidade de pesquisadora, já que estaria 

recorrentemente participando das atividades, marcando presença nos setores e tentando travar 

conversas com elas.  A definição da minha identidade naquele espaço seria necessária tanto 

para se obter a permissão de freqüentar alguns setores e participar das atividades quanto para 

tornar clara para as pessoas estudadas a minha identidade como pesquisadora e as minhas 

intenções para com elas. A exemplo de Foote-Whyte (2005), percebi também que, conforme 

as pessoas, as informações sobre o meu trabalho eram dadas em níveis diferenciados. 

Naturalmente, para os organizadores do grupo elas eram transmitidas mais detalhadamente. 

Para eles, eu deveria explicar a minha pretensão de pesquisa e a minha área de atuação de 

forma precisa. Já para as mães, eu dava a explicação sucinta de que estava realizando uma 

pesquisa junto delas para entender quais alterações tinham ocorrido em suas famílias após a 

doença da criança6. Essa forma de esclarecimento sobre a minha identidade facilitava tanto 

para mim quanto para elas. No momento, elas compreendiam minimamente e concordavam 

que muda muito. Nas “Reuniões das Mães” eu sempre era apresentada pela psicóloga como 

uma estudante de mestrado que estava fazendo uma pesquisa com as mães. Essa apresentação 
                                                 
6 Essa forma de explicação resumida sobre a pesquisa para as mães não estava baseada em critérios hierárquicos 
(no sentido de que os profissionais mereceriam explicações mais completas), mas sim em critérios de 
praticidade. As mães não tinham maiores interesses em obter esclarecimentos extensos e detalhados sobre a 
pesquisa.  
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formal ajudava muito, pois a composição do grupo às vezes variava bastante. Sempre novas 

mães apareciam no grupo, que ainda não me conheciam. 

 Para ter acesso à entidade na nova sede, dirigi-me inicialmente a Laura, uma psicóloga 

que recentemente havia assumido a coordenação de duas das atividades que eu acompanhava 

em 2008, a “Reunião da Mães” e a “Reunião dos Familiares Enlutados” – nessa época, eu 

havia acompanhado apenas um encontro dessa última atividade. Expliquei-lhe 

satisfatoriamente sobre os objetivos de minha pesquisa e do trabalho já realizado na antiga 

sede. A profissional, uma mulher jovem, mostrou-se receptiva. Ela se dispôs a me dar acesso 

às atividades que coordena e ainda me forneceu informações valiosas para a pesquisa. Logo 

em nosso primeiro encontro, Laura falou sobre as dificuldades de adaptação enfrentadas pelas 

mães com a mudança de sede e sobre outras questões relativas às experiências delas, tanto no 

meio familiar quanto no GACC, ligadas ao acompanhamento do tratamento dos filhos. Essas 

informações me foram por ela passadas continuamente no decorrer da pesquisa, embora 

logicamente elas precisassem ser verificadas, já que estavam sendo fornecidas por alguém 

ligado à organização da entidade e com um olhar disciplinar específico da área de psicologia. 

Enquanto psicóloga, a profissional mantinha uma constante proximidade com os usuários, 

tendo, por isso, um acesso limitado às vidas deles fora da organização e um conhecimento 

vasto sobre sua experiência no grupo, o que dava validade às suas informações. Ao final das 

atividades, quando os usuários se retiravam da sala de reuniões, geralmente ela conversava 

comigo sobre as suas impressões em relação ao comportamento das mães naquele dia e sobre 

o modo com que elas se envolveram com as atividades e com os temas discutidos, que 

tratavam quase sempre das relações familiares e da experiência delas na entidade. Nesse 

momento, eu era tratada pela profissional como uma interlocutora, pois ela tanto falava das 

suas impressões quanto ouvia as minhas. Nessas ocasiões, aproveitava para tirar dúvidas com 

ela sobre fatos que não me eram claros, tal como a configuração familiar a qual pertencia 

alguma mãe ou sobre o tipo de relação existente entre algumas delas, assim como questões 

relativas ao funcionamento do GACC.  

 Do ponto de vista institucional, Conceição, uma voluntária da brinquedoteca, 

exatamente a ex-coordenadora desse setor e atual coordenadora das atividades religiosas da 

capela do GACC, foi também outra valiosa interlocutora de pesquisa. Com formação em 

pedagogia, essa voluntária era uma das mais antigas participantes que atuavam no grupo. Em 

2010, tinha já uma trajetória de cerca de dez anos no GACC e desenvolvido alguns projetos 

para a entidade, dentre os quais destaca-se o “Pedagogia do Amor”, que permeava o 

funcionamento do setor da brinquedoteca. Assim, mesmo que não exercesse mais 
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oficialmente a função de coordenar a brinquedoteca, as suas decisões possuíam um grande 

peso sobre a organização do setor, já que ela foi uma das suas principais idealizadoras.  Foi 

através dessa informante que obtive o acesso ao setor, o qual se constituiu como um espaço 

muito proveitoso para a minha pesquisa. Além de me permitir o acesso, ela também 

contribuiu significativamente com informações para o meu trabalho. Através dela, obtive 

muita informação sobre a história da entidade, a qual envolve uma ideologia específica e 

inserções diversificadas de pessoas e setores sociais.  

Como aconteceu com Laura, fui também muito bem aceita por Conceição. Por tratar-

se de uma senhora que se sentia muito orgulhosa de sua trajetória de dedicação voluntária, ela 

viu com bons olhos a atenção que eu dedicava às suas falas sobre a própria história. A 

informante me elogiava por eu ser sempre muito atenciosa e anotar tudo, de acordo com ela, 

assim como ela fazia quando jovem, comparando-me com ela no início de sua carreira como 

pedagoga. Nesse sentido, a minha postura como pesquisadora correspondeu perfeitamente às 

suas próprias expectativas, culminando num favorável “controle de impressões” que veio a 

favorecer a minha aceitação (GOFFMAN, 2004). Pelo fato de sempre estar interessada em 

ouvir, perguntar e anotar tudo o que falava, Conceição me tinha como uma pessoa muito 

atenciosa. Sempre que eu chegava à brinquedoteca, recebia as suas informações referentes, 

sobretudo, aos ideais filantrópicos e religiosos do grupo.  Essa informante foi fundamental em 

dois aspectos. Primeiramente, foi, sobretudo, através dela que tive acesso à boa parte das 

informações sobre a trajetória histórica do grupo e, depois, a boa relação com ela me facilitou 

a participação como observadora das atividades da capela, setor também coordenado por ela. 

Em uma conversa particular que tive com a diretora da entidade, essa voluntária teve papel 

central para estimulá-la a falar um pouco mais para mim sobre a história do GACC.  

 Através de Laura e Conceição, passei a ter acesso aos setores da sala de reuniões, da 

brinquedoteca, da capela, do refeitório e da sala de visitas. Vale salientar, ademais, que seus 

relatos foram fundamentais para a minha compreensão sobre o percurso histórico e o 

funcionamento atual do grupo. Contudo, tentei sempre relativizar o ponto do qual partiam 

esses relatos.  No caso da psicóloga, os relatos derivavam de uma profissional há alguns 

meses contratada pela entidade, menos envolvida com os seus ideais filantrópicos e encarando 

sua posição e prática dentro dela como um trabalho profissional a ser cumprido 

racionalmente. Já a voluntária possuía um envolvimento emocional com a entidade, que 

deixava, por isso, de assumir para ela a face de uma instituição completamente 

administrativo-burocrática - embora a racionalidade institucional fosse evocada por ela em 

determinados momentos, tal como naqueles em que esperava que o trabalho dos voluntários 
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fosse realizado com responsabilidade e comprometimento. Com isso, a sua posição era a de 

alguém atraída primordialmente por ideais filantrópicos e religiosos, os últimos incentivados 

por uma trajetória de envolvimento pessoal com a Igreja Católica. Analisar as inserções 

diferenciadas dessas duas informantes ajudou a perceber logo de início a heterogeneidade de 

expectativas em relação ao grupo. Essa diversidade mostrou-se ainda mais vasta à medida que 

os meus contatos foram expandidos para outros voluntários comuns e outros funcionários, 

afora as mães e crianças. Com isso, tive que me policiar para tentar sempre relativizar os 

discursos que, em conjunto, ajudaram a moldar o meu estudo.  

 Nesse sentido, as contribuições teóricas de Bourdieu (1992) foram significativas, pois 

ele nos alerta sobre a necessidade de posicionar os discursos de acordo com a posição social 

dos interlocutores. Mais do que relatos, as falas dos interlocutores ligados à organização da 

entidade representavam “discursos institucionais”, onde “o uso da linguagem, ou melhor, 

tanto a maneira quanto a matéria do discurso, depende da posição social do locutor, que, por 

sua vez, comanda o acesso que lhe abre à língua da instituição, à palavra oficial, ortodoxa, 

legítima” (BOURDIEU, 1992, p.87). Como os discursos estavam posicionados, tentei compor 

um quadro, a partir do meu olhar treinado, formado pela Antropologia como disciplina 

acadêmica (OLIVEIRA, 1998), que me retratasse da melhor forma a realidade social que 

buscava entender. E, para tanto, precisava mapear as várias visões a respeito do GACC, pois, 

por mais que os discursos até então fossem institucionais, eles partiam de posições 

diferenciadas dentro da mesma instituição. Aos poucos, fui compreendendo que não se tratava 

de saber o que era o GACC, buscando uma suposta essência, questão já desconstruída pela 

antropologia contemporânea - tal qual assinala teóricos como Ortner (1984), Appadurai 

(1992), Ingold (1996) e Wolf (2003) –, mas como a entidade se definia a partir de múltiplas 

concepções, que conviviam sem necessariamente se afinar umas às outras. Assim, o GACC 

poderia sim ser uma entidade com organização racional ao mesmo tempo em que uma 

organização filantrópica de caráter religioso, sem contar as outras discrepantes definições que 

lhe eram atribuídas, tal como empresa, casa ou ONG.  

 Diante dessa complexidade de setores e de posições funcionais, vi-me diante da 

necessidade de estabelecer uma rotina de pesquisa que me permitisse uma inserção no maior 

número de situações dentro daquela instituição. Nesse sentido, procurei operar, através da 

pesquisa no universo social urbano e limitado da entidade, as noções elaboradas por Barth 

(2000) de “distributividade” e de “posicionalidade”, que servem para desconstruir a cultura e 

a sociedade como um todo ordenado e exclusivamente homogêneo. Incluir a distributividade, 

tal como suscitada por Barth (2000) ao estudo da cultura, no estudo da sociedade é assumir a 
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complexidade e a heterogeneidade, veementes no caso do GACC. A noção de posicionalidade 

nos ajuda a enxergar o mundo social como um complexo de interações, no qual as pessoas se 

relacionam de forma parcial com a sociedade, o que desconstrói a noção de sociedade como 

totalidade. Na análise de Barth (2000), não se busca modelos dedutivos que definam ou 

pressuponham formas sociais específicas, mas antes procedimentos exploratórios, que 

descubram e descrevam os processos sociais que, de fato, existem. Assim, a ênfase deve ser 

dada aos processos que geram configurações, não às configurações em si mesmas. Isso 

significa que análises pautadas em padrões e modelos gerais devem sair de cena, dando lugar 

a investigações que considerem contextos e contingências. Através do conceito de 

“figuração”, Norbert Elias (2006) também oferece uma contribuição, à medida que considera 

os seres humanos como sujeitos da própria formação. Na abordagem teórica desse autor, 

embora o ser humano singular não se constitua enquanto ser social ao isolar-se de toda e 

qualquer figuração social, ele possui relativa independência em relação a determinadas 

figurações, podendo transitar e optar por diversas delas e rejeitar outras. 

 Assumidos esses pressupostos, procurei me inserir naquela complexidade institucional 

das maneiras mais variadas possíveis. Tendo em vista que na época o GACC compreendia um 

espaço mais burocratizado e compartimentado do que em 2008, período em que realizei a 

monografia de graduação, as minhas estratégias de pesquisa foram condicionadas pela lógica 

institucional do grupo. As observações foram feitas com base no acompanhamento de 

momentos específicos, que marcavam a rotina diária, semanal e mensal da entidade. 

Continuei a freqüentar as atividades que já observava em 2008 - “Reunião das Mães”, 

“Reunião dos Familiares Enlutados” e “Reuniões Mensais” - e busquei orientar-me e inserir-

me em outras mais recentes, tais como as atividades religiosas e as atividades realizadas com 

as crianças na brinquedoteca, e ampliar a minha participação em eventos. Assim, passei a 

participar e observar momentos da brinquedoteca – setor destinado especificamente para as 

brincadeiras e atividades educativas das crianças -, as reuniões que organizavam o calendário 

de atividades do grupo, os momentos de lazer e eventos dentro e fora da entidade. Comecei 

ainda a freqüentar todas as realizações do evento “Paçoca Cultural” e acompanhei uma visita 

das crianças com suas mães ao Teatro Alberto Maranhão.  O “Paçoca Cultural” era um evento 

aberto à população que ocorria toda última quarta-feira de cada mês, no pátio frontal da 

entidade, onde eram vendidas comidas preparadas pelas mães e apresentações culturais eram 

expostas. Já a visita ao teatro que acompanhei foi uma das atividades promovidas pelo projeto 

“Sorrindo para a Vida”, articulado em torno da promoção de momentos de lazer para as 

crianças do grupo. 
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 Para além das atividades formais, realizei observação do cotidiano dos usuários em 

dois setores da entidade, na brinquedoteca e na sala de visitas. Na brinquedoteca, pude ter um 

contato muito próximo com as crianças, observando de perto elas brincarem, às vezes 

participando das brincadeiras, e fazerem as suas atividades educativas. Não obstante, a minha 

participação nesse espaço trouxe também a vantagem de poder estabelecer uma boa 

proximidade com os voluntários e com as mães das crianças. Diferentemente dos outros 

setores, o ambiente da brinquedoteca tinha uma atmosfera menos formal e mais 

desburocratizada, onde se podia interagir com as pessoas de maneira mais espontânea, sem 

que outras estivessem necessariamente lhe observando o tempo todo, pois a atenção dos 

voluntários ou de algum funcionário ficava direcionada especialmente para as crianças. Foi 

nesse espaço que empreendi frutíferas conversas com voluntários e que ouvi confidências de 

algumas mulheres, que me falavam sobre os seus relacionamentos conjugais ou me contavam 

sobre o seu desagrado em relação a funcionários que lhes solicitavam o tempo todo para a 

realização de tarefas de limpeza. Na maioria das vezes, conversava individualmente com as 

mulheres, já em outras, participava de uma conversa com duas ou três delas.  

 Percebia que, quando conversava sozinha com alguma mãe, ela se sentia mais à 

vontade para falar sobre as suas impressões em relação aos funcionários, voluntários e 

profissionais e a me contar algum episódio desagradável que havia ocorrido com ela no 

GACC. Notava, nessas horas, que conseguia transmitir alguma confiança para algumas 

informantes, pois geralmente elas conversavam esse tipo de assunto em voz baixa, 

precavendo-se para que ninguém mais ouvisse o que falava. Uma mulher em particular, 

residente em uma cidade do interior, sempre que me encontrava na brinquedoteca, me dava 

detalhados relatos sobre a sua desavença conjugal iniciada após ter vindo para Natal 

acompanhar o tratamento do filho. Certa vez, quando conversávamos sobre sua vida familiar e 

conjugal, ela foi chamada para ajudar nas tarefas de limpeza da cozinha. Nesse momento, ela 

ficou extremamente chateada por ter que deixar a nossa conversa e, de imediato, negou-se a 

atender o pedido, seguindo à cozinha só depois de certo tempo.  

 As conversas grupais também acabavam sendo bastante proveitosas, pois, através 

delas, eu conseguia observar as interações sociais mais espontâneas entre as próprias 

mulheres, que se diferenciavam um pouco dos momentos mais formais das atividades, e 

perceber quais eram os assuntos preferencialmente tratados por elas, a saber, a doença, os 

filhos, a família e o GACC. As minhas observações na brinquedoteca ainda tinham a 

vantagem de fazer com que eu me desvinculasse de uma associação com os profissionais e 

voluntários do grupo, pois nos momentos das “Reuniões das Mães”, minha posição 
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configurava-se mais como a de uma observadora do que como de uma participante, embora 

logicamente eu não deixasse de interferir na dinâmica dos encontros com minha presença. 

Como nesses momentos eu só observava as atividades, as mães acabavam me associando 

mais à figura da psicóloga. Quando eu observava os encontros na antiga sede, mesmo tendo 

explicado que eu era pesquisadora, algumas delas acreditavam que eu fosse uma assistente 

social ou uma psicóloga. Ainda que na sede atual as mães que estivessem com mais 

freqüência na entidade definissem mais claramente a minha identidade de pesquisadora, para 

as mães que apareciam mais ocasionalmente, eu acabava sendo vista como alguém que estava 

apenas observando e anotando o tempo todo, o que me aproximava mais da posição dos 

profissionais. Já na brinquedoteca, no tocante às trocas de diálogos, posso dizer que a minha 

participação e interação foi mais efetiva.  

 O sucesso da aplicação do método da observação participante na brinquedoteca 

deveu-se ao fato de que, a partir da interação vivenciada nesse espaço, eu consegui 

minimamente captar algumas das “formas simbólicas” através das quais as pessoas se 

pensavam, sem ter que buscar a tarefa impossível de me transformar em uma delas (GEERTZ, 

2004). Como afirma Clifford Geertz (2004), a nossa aproximação com o mundo cultural deve 

ser buscada através dos códigos da cultura, o que envolve diversos níveis de interpretação 

sobre ela. Tais códigos 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 à medida em que são interpretados como tais pelo olhar 

disciplinado do pesquisador.  Para alcançar esse primeiro nível de interpretação, eu necessitei 

estabelecer contato o mais próximo possível com as pessoas através do qual eu entenderia os 

valores e significados a partir dos quais o mundo de dentro e de fora do grupo faziam sentido 

para elas. Para as crianças, percebi que o brincar e o afeto dos adultos davam sentido à 

experiência na brinquedoteca e que a rotina do tratamento, que incluía procedimentos 

médicos invasivos e limitações nas suas atividades, compunha o outro lado da experiência 

vivenciada no GACC e nos espaços fora da entidade. Descobri também que, de modo geral, 

os voluntários eram motivados para a atuação na entidade por ideais filantrópicos, crenças 

religiosas e experiência pessoal com a doença. No caso particular das mães, percebi a família 

como um valor central que moldava a experiência delas dentro e fora do GACC. A família 

parecia sempre estar presente, de uma maneira ou de outra, nos seus relatos e nas suas 

escolhas de vida. Ademais, a experiência que elas passavam a vivenciar por conta da doença, 

no GACC e em outros espaços, estava completamente vinculada ao papel de mãe e 

“cuidadora” que elas desempenhavam habitualmente em sua própria unidade familiar.  
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 Já a sala de visitas era um espaço freqüentado habitualmente mais pelas mães e 

crianças. Esse ambiente localizava-se no 2º andar, juntamente com os quartos reservados para 

os usuários, possuindo duas sessões próximas, cada uma composta por dois sofás e uma TV. 

Geralmente, quando não estavam realizando tarefas de limpeza na cozinha ou em outros 

setores, as mães iam para a sala com os filhos após o almoço e lá ficavam durante a tarde. 

Assim como a brinquedoteca, era um espaço em que as mulheres podiam conversar 

livremente, sem a presença constante de funcionários, voluntários e profissionais.  

Quando chegava a esse local, eu percebia que as mulheres que não me conheciam 

estranhavam um pouco a minha presença, pois quase sempre a sala era freqüentada apenas por 

elas, com exceção de uma funcionária da cozinha que às vezes a freqüentava. Contudo, 

mesmo diante desse estranhamento inicial, conseguia travar com algumas delas conversas 

proveitosas para a pesquisa e, além do mais, a simples observação das suas conversas já era 

produtiva. Quando algumas delas com as quais eu não tinha um contato muito próximo já 

estavam conversando, eu me inseria na conversa e, aos poucos, as mulheres quase 

“naturalizavam” a minha presença, inicialmente talvez inoportuna. Quando as freqüentadoras 

eram mulheres com as quais eu já tinha proximidade, esse ambiente era propício para 

conversas sobre os temas da família e do GACC. Como a sala era freqüentada quase 

exclusivamente por usuários, os temas das conversas não precisariam ser mudados pela 

presença de algum profissional ou funcionário. Assim como na brinquedoteca, nesse 

ambiente eu também tive oportunidades de interagir mais livremente com as mães.  

 Dentre as atividades que acompanhei, as “Reuniões das Mães” foi a mais produtiva e a 

mais sistematicamente observada, já que ela ocorria regularmente uma vez por semana, 

passando apenas posteriormente, já no final da pesquisa, a ser realizada em semanas 

alternadas. As demais atividades, as “Reuniões dos Familiares Enlutados” e as “Reuniões 

Mensais”, ocorriam apenas uma vez por mês, sendo que a primeira não acontecia 

regularmente, já que nem sempre era viável para famílias que não estavam mais vinculadas ao 

GACC deslocarem-se de outras cidades para participar das atividades. Logo, como boa parte 

dos meus dados foi coletada através da observação das “Reuniões das Mães”, farei o relato 

mais detalhado dessa atividade. 
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1.1.1 – Reunião das Mães  

  

 De 2008 até meados de Junho de 2010, as “Reuniões das Mães” ocorriam 

semanalmente, toda quarta-feira, envolvendo a presença das mães e de uma psicóloga. 

Posteriormente a esse período, elas passaram a ocorrer quinzenalmente.  O motivo é que as 

mães passaram a ter nos dias de quarta-feira de semanas alternadas reuniões com a 

supervisora do grupo, momentos em que deveriam ser discutidas questões relativas ao 

funcionamento da sede. A “Reunião das Mães” era uma atividade que se encaixava no serviço 

de prestação de apoio emocional aos usuários, o qual já fazia parte da agenda do grupo havia 

por volta de dez anos, quando foi construído o primeiro organograma da entidade. A partir da 

perspectiva de que as crianças em tratamento de câncer necessitavam de algum suporte 

emocional para enfrentar o processo, o apoio emocional foi programado inicialmente para 

atendê-las, enquanto pacientes, sendo estendido mais tarde aos seus familiares7. Inicialmente, 

ele era desenvolvido de modo interdisciplinar, envolvendo o trabalho de psicólogos, 

assistentes sociais e pedagogos. As emoções tomam, assim, uma forma mais concreta e 

objetivada, ao ponto de serem geridas por uma equipe de profissionais, que passam a compor 

um Setor de Apoio Emocional. Mais tarde, o apoio emocional especializa-se ainda mais, 

passando a se vincular ao Setor de Psicologia.  

De certa forma, esse tipo de gestão das emoções se assemelha ao ideal de “civilização” 

identificado por Nobert Elias (2006), marcado pela capacidade do indivíduo conter e regular 

os seus afetos e pulsões. No campo da saúde pública, Menezes (2004) demonstra que as 

entidades hospitalares também preconizam a importância de um controle das emoções do 

enfermo e dos seus parentes durante o momento do morrer. No contexto do GACC, no fundo, 

o apoio emocional era mais reconhecido como uma missão, portando um fundo ideológico e 

permeando a instituição como um todo, do que como um serviço especializado propriamente 

dito. Digamos que, enquanto um serviço, o apoio emocional atualmente estava vinculado ao 

Setor de Psicologia e enquanto um ideal, mais especificamente um ideal filantrópico, ele 

atravessava a instituição como um todo. No quarto capítulo veremos mais detalhadamente 

como se deu a sua formalização no GACC. Em 2010, a “Reunião das Mães” era, na prática, a 

atividade mais efetivamente desenvolvida pelo Setor de Psicologia, sendo, assim, o espaço 

coletivo para a discussão das emoções. 
                                                 
7 No Brasil, atualmente, paralelamente à tendência do sistema público de saúde orientar parte da 
responsabilidade pelo cuidado do doente para os seus familiares, o familiar “cuidador” aparece como alvo de 
cuidados profissionais, tendo em vista o desgaste físico e psicológico acarretado pelo auxílio prestado ao parente 
no tratamento. Esse aspecto é tratado por autores como Santos e Rifiotis (2006) e Menezes (2004). 
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 Devido a essa vinculação com o setor responsável por “gerir as emoções”, 

inicialmente, as “Reuniões das Mães” eram reconhecidas na entidade como “Reuniões de 

Apoio Emocional”. Embora, independentemente de gênero, tenham sido programadas para os 

acompanhantes das crianças, elas passaram a receber a presença quase que exclusiva de mães. 

Por esse motivo, passaram a ser chamadas de “Reuniões das Mães”. A psicóloga que em 2008 

coordenava os encontros explicou que, no início, ocorria de um ou outro homem aparecer nas 

reuniões, mas que, diante da presença dominante de mulheres, os homens foram se 

intimidando a participar, até que em certo momento a sua freqüência desapareceu.  Como a 

grande maioria dos acompanhantes sempre foi composta por mulheres, tornou-se comum que 

as “Reuniões de Apoio Emocional” fossem uma atividade freqüentada quase que 

exclusivamente por elas. Por sua vez, dentro do grupo de mulheres, destacou-se uma maioria 

significativa de mães. Configurou-se, assim, nessas reuniões uma presença dominante de 

freqüentadores com o perfil de mulheres e mães. A atividade semanal, inicialmente nomeada 

de “Reunião de Apoio Emocional” passou, assim, a ficar conhecida como “Reunião das 

Mães”. Quando fiz pesquisa na entidade em 2008, época em que ela funcionava em uma casa 

alugada, a atividade era reconhecida simultaneamente como “Reunião de Apoio Emocional” e 

“Reunião das Mães”. Quando o grupo foi transferido, em 2009, para a sua sede atual, a 

atividade passou a ser chamada exclusivamente de “Reunião das Mães”. 

 Com a especialização dos serviços do grupo, através do aumento da complexidade da 

instituição, a atividade se tornou mais específica, passando a ser fundamentada no perfil dos 

usuários. A correspondência entre a mudança da sede e a efetivação do reconhecimento da 

atividade como “Reunião das Mães” é um dado que confirma que a maior institucionalização 

da entidade refletiu nas suas atividades, que tornaram-se mais especializadas. Em 2010, a 

“Reunião das Mães” se configurava como uma atividade representativa do ideal institucional 

do apoio emocional, desempenhado, na prática, por um serviço profissional especializado. 

Diante de tal configuração mista, que engloba ideal e profissionalização, podíamos observar 

nessa atividade um conjunto de práticas variadas, que a caracterizavam tanto como um 

serviço profissional quanto como um espaço íntimo de mulheres compartilhando as suas 

experiências pessoais. A psicóloga que coordenava os encontros em 2008 me explicou que foi 

justamente devido a esse segundo aspecto que os poucos homens que inicialmente 

freqüentavam a atividade a deixaram. A atmosfera de intimidade que a atividade tomou 

deveu-se exatamente a dois componentes de identificação pessoal entre os seus membros: um 

deles referente ao drama comum da doença e o outro à convergência de gênero. Com isso, o 
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segundo aspecto demarcador de similaridade funcionou como uma variável excludente da 

presença masculina. 

 A composição do grupo de mães que freqüentava a atividade era bastante variável. 

Essa variação ocorria porque, com exceção das mães que passavam períodos mais longos 

hospedadas na entidade - podendo, de acordo com o andamento do tratamento, passar 

semanas e até meses -, não era toda quarta-feira que algumas mulheres estavam no GACC. 

Para as mães de passagem, como eram conhecidas as que dificilmente ficavam hospedadas na 

sede, a freqüência no grupo era bastante variável.  Algumas delas apareciam no grupo em dias 

específicos, quando chegavam do interior do Estado ou de bairros distantes de Natal para 

consultas médicas, exames ou outros procedimentos médicos, enquanto outras podiam 

aparecer durante dias indeterminados da semana. Logo, se uma das mulheres havia estado no 

grupo na quarta-feira, não implicava que ela estaria novamente presente nesse mesmo dia nas 

semanas seguintes. Assim, encontrava acompanhantes que estavam diariamente na entidade, 

ao mesmo tempo em que outras que a freqüentavam um ou dois dias por mês. Geralmente, ao 

menos uma vez por mês, elas compareciam para as “Reuniões Mensais”, ocasião em que eram 

distribuídas cestas básicas à família da criança. Esses dias eram os de maior freqüência no 

grupo, já que, caso faltassem à reunião, elas não poderiam receber o benefício em outro dia. 

Dentro desse quadro, tinham mães que freqüentavam quase todos os encontros das “Reuniões 

das Mães” e outras que compareciam apenas a um deles. Dentro dessas oscilações, 

geralmente, o número de mães que participavam dessa atividade variava entre cinco e dez.  

 Nos encontros, eram discutidas questões relativas às dificuldades enfrentadas pelas 

mães em decorrência do tratamento dos filhos. A partir desse tópico, os temas podiam ser os 

mais diversos, envolvendo relações familiares, dilemas afetivos, e relações interpessoais 

vivenciadas no GACC. De 2008 a 2010, houve modificações significativas na dinâmica dessa 

atividade. As alterações estavam ligadas à mudança de sede e à substituição da psicóloga que 

coordenava os encontros. A mudança de sede trouxe a maior burocratização da instituição e, 

com ela, uma atmosfera mais racionalizada à atividade. Tal racionalização se legitimou ainda 

mais pela postura da nova coordenadora das reuniões, que deu um caráter mais formal à 

atividade, estabelecendo um envolvimento mais profissional com as mães a fim de domesticar 

um pouco a pessoalidade que antes caracterizava os encontros. A relação de grande 

proximidade que a profissional anterior tinha com as mães tornava a atividade um espaço de 

intenso compartilhamento de experiências pessoais e familiares. Uma das mães me confessou 

que a antiga psicóloga sabia segredos de sua vida que ninguém mais conhecia. Relações de 

tamanha confiança mantida por algumas mães, notadamente as mais antigas do grupo, com a 
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antiga profissional inevitavelmente surtiam efeitos na dinâmica da atividade. No período em 

que coordenadas pela antiga psicóloga, os temas mais freqüentemente discutidos 

relacionavam-se à vida pessoal das mulheres. Como a vida da grande maioria delas estava 

indissociavelmente ligada ao universo familiar, inevitavelmente a família aparecia como tema 

central dos debates. Através da discussão de temas como maternidade, conjugalidade, rotina 

de trabalho doméstico, aflições relativas à saúde do filho ou dificuldades financeiras, era 

sempre a família que estava em questão.  

 Não se pode dizer que, na nova sede e sob a coordenação de Laura, a nova psicóloga, 

esses temas desapareceram do centro das discussões entre as mães. Essa ausência seria muito 

difícil porque essas questões estavam estreitamente vinculadas ao universo social delas. 

Contudo, eles passaram a ser compartilhados com discussões sobre a vivência e convivência 

das mães na entidade. Essa questão passou a ser explorada pela coordenadora dos encontros 

particularmente a partir da sua percepção de que a mudança de sede causara dificuldades 

adaptativas nas mães que já faziam parte da antiga sede. Ademais, as dificuldades de convívio 

entre as mães já existiam na antiga sede e, provavelmente, continuariam a existir na atual, 

mesmo para as mães novas que não a vivenciaram. Dessa forma, a convivência no grupo 

tornou-se um dos temas trabalhados com as mães pelo setor de psicologia.  

 Dos encontros que freqüentei na nova sede, praticamente todos de Maio a Dezembro 

de 2010, notei que o clima das reuniões alterava-se muito de acordo com as variações na 

composição do grupo de participantes. A depender das mulheres que estavam presentes, a 

atmosfera poderia ser de maior pessoalidade ou de maior distanciamento. Embora não tivesse 

uma relação de grande intimidade com as mães, Laura oferecia abertura para que o momento 

fosse de compartilhamento de experiências pessoais. A grande prova disso é que algumas 

sessões ocorreram com essa configuração. Analiso que, se alguns momentos não foram tão 

produtivos nesse sentido, foi mais devido à resistência de certas mulheres para com a nova 

psicóloga do que devido a um distanciamento gerado por esta. 

 Em resumo, o conjunto desses fatores – a mudança de sede e de psicóloga – levou a 

uma alteração na atmosfera das reuniões, de forma que o clima de intimidade deu lugar a um 

ambiente, digamos, mais profissional. Mas, como pontuei, houve na nova sede momentos de 

verdadeira interação e compartilhamento de dramas pessoais. Não era incomum que as mães 

se emocionassem ao relatar seus dilemas relativos à doença dos filhos ou ao ouvir os relatos 

das colegas. Geralmente, quando alguma mulher falava das suas experiências difíceis com o 

filho doente e com a família, as outras sentiam-se estimuladas a relatar as suas próprias 

experiências.  Algumas mães chegavam a comentar nessas sessões mais carregadas 
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emocionalmente que todas partilhavam do mesmo problema e que, por isso, tinham os 

mesmos sentimentos, dentre os quais, paradoxalmente, o medo e a fé em Deus eram os mais 

aludidos. Nesses momentos, configurava-se uma atmosfera de cumplicidade que tornava, 

através do “problema da doença”, todas elas muito próximas em termos de experiência.  

Valle (2000) observa que, no contexto urbano, estruturas de saúde, tais como 

hospitais, clínicas ou ONGs, agem como possíveis canais de interação e até mesmo de 

formação de vínculos de identidade entre pessoas sem nenhuma ligação em outras esferas. 

Nesse sentido, a experiência comum da doença e a participação em uma entidade que se 

articula em torno dessa problemática possibilitam a constituição de tais vínculos entre pessoas 

com biografias distintas em outros planos. No caso do GACC, algumas mulheres tinham 

experiências comuns em outras esferas, sobretudo no que tange à origem no meio “rural” e 

nas classes populares e à forte ligação com o universo moral da família, onde os valores 

familiares sobressaem-se aos costumes mais modernizantes e emancipatórios encontrados de 

modos variados em outras esferas sociais (SARTI, 2003). Contudo, o que as reuniam e uniam 

eram os momentos de compartilhamento da experiência da doença, pois eram nessas ocasiões 

em que, como afirmou uma delas, todas nós (as mães) que estamos aqui pensamos duma 

forma só.  

 Era recorrente Laura localizar no grupo de mães a fonte da ajuda oferecida pela 

atividade às participantes. Ela sempre colocava que era a troca de experiências que deveria 

fortalecer as mulheres, ficando o seu papel reservado ao de uma espécie de mediadora ou 

coordenadora dos momentos. Nesse aspecto, pode-se dizer que a atividade tomava a forma de 

um grupo de ajuda mútua, entendido em Silva (2002 apud Silva, 1999, p.94,) como “espaços 

de encontro entre pares, nos quais cria-se um ambiente propício à verbalização dos problemas 

do grupo por cada pessoa que dele se acerca”. As relações de ajuda mútua, onde as mulheres 

se dispõem a oferecer e receber ajuda emocional, retrata o universo social de grande parte 

delas, marcado pelas relações de troca de favores entre vizinhos e parentes. Logo, essa 

configuração se dava em determinados momentos de forma espontânea, já que o 

individualismo não era uma postura comumente adotada nas suas relações familiares 

(DUARTE, 2008). Para as mulheres do GACC, o compartilhamento de experiências do drama 

do câncer era visto como uma espécie de conforto paliativo para o sofrimento. Em uma das 

“Reuniões das Mães”, por exemplo, uma das mulheres colocou que dar exemplos bons para 

aquela mãe que chega apavorada, era uma das principais formas de ajuda entre elas.  

 Diante de tais possíveis configurações tomadas por essa atividade, considerei-a como 

um ponto de observação fundamental para as minhas questões de pesquisa. Embora minha 
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inserção nela tenha sido como observadora, sem interferir na sua dinâmica ou interagir com as 

mães através de diálogos durante o seu desenrolar, ela foi decisiva para uma aproximação 

tanto com questões relativas à reorganização familiar a partir da doença quanto com a 

experiência vivenciada fora da família, que envolvia a vivência no GACC e em outras 

organizações ligadas ao tratamento, como hospitais e centros clínicos.   

 

 

1.2  Metodologia e Técnicas de Pesquisa 

  

 Na primeira etapa da pesquisa de mestrado, que perdurou entre os meses de maio e 

setembro de 2010, foi privilegiado o estabelecimento de contato com informantes, situados 

nos diversos segmentos participativos do grupo; a inserção no maior número de setores e 

atividades possíveis; e a construção de dados através da observação participante, incluindo 

aqui as conversas informais. Embora eu já tivesse estabelecido contato com o grupo desde 

2008, como já foi dito, a sua transferência de sede suscitou uma recondução da pesquisa, de 

forma que a minha reinserção no universo social do GACC requisitou um momento inicial de 

intensa observação.  Nesse momento, ainda realizei uma sucinta pesquisa documental, que 

consistiu na consulta a relatórios das atividades da voluntária Conceição e de documentos de 

projetos institucionais acerca das atividades do setor da brinquedoteca e da capela - todos 

fornecidos pela voluntária, graças à boa relação que tivemos. Essa pesquisa ajudou 

principalmente no resgate da história do GACC, pois tive acesso a relatórios de atividades que 

datavam do ano 2000, que tornavam a história do grupo documentável e verificável 

(RIBEIRO, 2005).  

Após essa etapa de observações sistemáticas efetivadas no GACC, foram feitas 

entrevistas formais, voltadas à reconstrução de histórias de vida. Embora esse segundo 

momento de pesquisa tenha sido concentrado na realização das entrevistas, mantive a 

observação participante nas atividades e nos diversos setores do grupo, o que se estendeu, de 

fato, até o final de dezembro de 2010. Observo, que, para a feitura desse trabalho, fiz uso 

também da pesquisa de campo feita em 2008 no GACC e, eventualmente, utilizei trechos de 

entrevistas realizadas durante esse período. Destaco também que todos os informantes são 

referidos no trabalho a partir de nomes fictícios, que utilizo para preservar as suas identidades.   
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1.2.1 – Observação participante 

 

 Malinowski (1984) propõe e sistematiza a pesquisa de campo etnográfica, depois 

conhecida como observação participante, como um método de pesquisa antropológico por 

meio do qual o pesquisador deverá compreender amplos aspectos da vida nativa através de 

sua imersão nela. Nessa perspectiva pioneira - embora outras experiências de pesquisa de 

campo tivessem acontecido anteriormente (STOCKING, 1992) - a cultura deve ser buscada 

em sua totalidade, através de uma abordagem que privilegie todos os seus aspectos. Tempos 

mais tarde, por volta da década de 1940 e 1950, pesquisadores orientados pelo processualismo 

e por questões metodológico-analíticas da Escola de Manchester (GLUCKMAN, 1987; VAN 

VELSEN, 1987; CLYDE-MITCHELL, 1959; BARNES, 1987) deram passos rumo à ruptura 

com o holismo metodológico, inferindo que o enfoque da observação participante em 

situações específicas poderia ser mais proveitosamente aplicado. Aqui, a exaustão totalizadora 

e intensiva da pesquisa, tal qual orientada por Malinowski (1984), persistia como proposta, 

mas ela passava a ser focada em problemas de pesquisa específicos e aplicada a partir de 

situações sociais. Em termos metodológicos, essa perspectiva se expressa na “análise 

situacional” ou “estudo de caso detalhado” (GLUCKMAN, 1987; VAN VELSEN, 1987).  

 Na perspectiva processualista, a sociedade não é retratada como uma totalidade 

homogênea pelo fato de que ela é concebida como um sistema que suporta o convívio de 

múltiplos padrões conflitantes, embora isso não implique que ordens e normas estejam dela 

ausentes. O que se busca não é o indivíduo atuando sem nenhuma referência a padrões, mas 

sim a percepção sobre as formas em que ele pode manipular regras sociais, fazendo escolhas 

entre normas que são, muitas vezes, conflitantes. Nessa perspectiva, a observação participante 

é orientada para a análise das pessoas atuando nos mais diversos contextos, já que elas 

operam através das regras mais variadas, ao invés de serem absorvidas por uma norma geral. 

A partir dessa orientação metodológica, pode-se observar se há discrepância entre os padrões 

ideais e as ações reais dos indivíduos, já que, mesmo que as pessoas se assumam como 

compartilhando de padrões, elas serão observadas em diferentes situações sociais, nas quais 

determinadas normas poderão ser ou não evocadas. O importante na análise da discrepância 

entre normas e ações práticas é descobrir se elas constituem exceções ou se, ao contrário, elas 

são a própria regra (FELDMAN-BIANCO, 1987).  

 Na verdade, o processualismo, originado, em parte, de autores ligados à chamada 

Escola de Manchester, trata recorrentemente de estruturas que se ordenam no próprio conflito. 

Assim, concebe-se que há momentos de instabilidade que têm por função gerar uma ordem de 
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novo tipo. Nessa perspectiva, podemos pensar nas proposições de Simmel (1971) sobre o 

conflito, quando ele é colocado, em termos positivos, como uma possibilidade de resolução de 

diferenças: “Conflict itself resolves the tension between contrasts. The fact that it aims at 

peace is only one, a specially obvious, expression of its nature” (SIMMEL, 1955, p. 14). As 

indicações fornecidas por Simmel (1955) tornam-se essenciais para se perceber o conflito a 

partir de perspectivas conceituais mais ampliadas. E a aplicação do método da “análise 

situacional” no estudo de sistemas permeados pelo conflito e pela variação torna-se, com isso, 

fundamental, pois através dele os padrões são analisados sem excluir as variações e as 

irregularidades e torna-se possível se perceber sistemas compostos por partes conflitantes.  

 Seguindo a perspectiva de que no GACC não existia um padrão único de interações e 

concepções, antes subsistindo uma complexidade de perspectivas de valores, busquei, então, 

me inserir como observadora no maior número de setores e atividades. De fato, os momentos 

e espaços apresentavam suas peculiaridades. Na brinquedoteca, por exemplo, imperava um 

clima de afetividade e disposição para a ajuda que colocava em cena os ideais filantrópicos do 

GACC. Já nas “Reuniões das Mães”, ao serem discutidas questões relativas à vivência das 

mulheres no grupo, sobressaiam-se nos discursos antes as normas institucionais burocráticas 

do que os ideais filantrópicos.  

 A estrutura funcional e física do GACC, com uma divisão de setores bem definida, 

acabava propiciando uma atenção redobrada sobre os acontecimentos. Houve ocasiões em que 

me vi na necessidade de optar pela observação de um deles. Em uma delas, senti-me bastante 

instigada a estar presente em duas situações que ocorriam simultaneamente em setores 

próximos. No quarto piso estavam, em um pátio que dava continuidade à área de serviços, 

cerca de dez mães reunidas, onde uma delas – cabeleireira profissional – cortava os cabelos 

das demais e, na capela, cerca de oito crianças, acompanhadas de voluntários e religiosos, 

participando de um momento de oração comunitária direcionada a elas. Como, obviamente, 

não poderia participar simultaneamente dos dois momentos, optei por permanecer mais algum 

tempo com as mães, situação na qual eu estava inicialmente, e, em seguida, ir para a capela. 

Essa postura foi constante durante a pesquisa realizada no GACC. Geralmente, quando ficava 

sabendo que duas situações interessantes estavam ocorrendo em diferentes setores, optava por 

participar parcialmente das duas. 

  Houve também casos em que me vi dividida entre situações que estavam ocorrendo 

no mesmo setor. Comumente, isso se deu na brinquedoteca. Como já observei, nesse setor, 

havia trânsito de crianças, voluntários e mães. Com isso, houve, por exemplo, momentos em 

que me senti instigada a continuar a observar voluntárias conversando sobre temas religiosos, 
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ao mesmo tempo em que me achava empolgada a dar prosseguimento a uma conversa 

iniciada na semana anterior com uma mãe que havia acabado de chegar ao setor e que 

mostrava-se disposta a continuar a relatar-me sobre a sua vida familiar e conjugal. Esses 

momentos também envolviam situações delicadas, como quando uma criança pequena 

sentava no meu colo e me solicitava a ler para ela uma história em momentos em que tinha 

oportunidade de empreender conversas com as mães. Nessas situações, normalmente eu 

estimulava a criança a brincar com outras ou com brinquedos com os quais ela pudesse 

interagir individualmente. Para me precaver de que a minha recusa em brincar com a criança 

fosse eventualmente mal vista pelos voluntários e, sobretudo, pelas mães – já que nesse 

ambiente pregava-se muito a dedicação de atenção e acolhimento à criança, e as mães 

sentiam-se gratas por ela –, buscava sempre fazê-lo da maneira o mais discreta possível. 

Nessas ocasiões, procurava agir tendo em vista que esse tipo de situação requeria um 

cuidadoso “controle de impressões”, já que, enquanto observamos, também podemos estar 

sendo observados (GOFFMAN, 2004).  

 

 

A dimensão afetiva do campo de pesquisa 

 

 Um dos aspectos que merecem ser considerados em termos de minha experiência de 

pesquisa compreende os sentimentos e angústias que afetam o pesquisador quando este realiza 

etnografia em um campo carregado por uma forte atmosfera emocional e que envolve 

questões afetivamente delicadas em nossa sociedade, como o são a doença e a morte. Fazer 

pesquisa no GACC demanda, sobremaneira, certo controle emocional por parte do 

pesquisador diante de situações pelas quais ele geralmente se deixa envolver emocionalmente 

em outros momentos de sua vida cotidiana.  

 No processo de construção do material etnográfico do GACC, precisei aprender a me 

conter emocionalmente diante de situações e relatos dramáticos envolvendo os meus 

interlocutores de pesquisa. Contudo, isso não implicou que o meu posicionamento, 

aparentemente neutro, não me afetasse em termos das percepções sobre o campo etnográfico. 

Antes, entendo que a compreensão do GACC exigiu a aproximação com as questões 

emocionais que o caracterizam e senti-las – obviamente na particularidade de uma 

pesquisadora – longe de diminuir a legitimidade dos dados de campo, enriqueceu a 

aproximação com a “carne e o sangue” (MALINOWSKI, 1984) do universo etnográfico, 

dando maior densidade à pesquisa.  
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 Angustiava-me ouvir os relatos dramáticos de mães cujo estado de saúde do filho era 

incerto, cuja continuidade do curso da vida da criança podia estar em risco ou que ela deveria 

passar por uma operação através da qual um dos seus membros poderia ser amputado. Tudo 

isso me aproximou, em termos hermenêuticos, de uma realidade social extremamente 

tencionada e instável. Sentia-me muito desanimada ao saber que uma das crianças havia 

falecido ou que seu estado de saúde era muito grave. Naturalmente, essas situações eram 

bastante tristes e me afetavam emocionalmente. Mas, ao final, essas manifestações 

generalizadas de tristeza na entidade me evidenciavam um dado interessante: a doença, 

entendida na visão médica como um dado fisiologicamente objetivo, trazia para a vida social 

da criança e da sua família uma carga de sentimentos e sensações que ganhava um sentido 

social quando compartilhado coletivamente. Logo, aquele espaço social – perpassado pela 

religiosidade e espiritualidade católicas - aparecia, nesse aspecto, como um lócus de exaltação 

das emoções e dos afetos. Ter sido afetada emocionalmente pelo “clima” do lugar – 

logicamente, sempre tentando conter a externalização dessas emoções - me ajudou, assim, a 

refletir sobre as representações simbólicas que o câncer infantil tomava dentro daquele 

espaço. 

 Nesse contexto, as angústias, temores e esperanças passaram, então, a ser 

compartilhadas e, ao mesmo tempo, objetivadas. No momento em que saem de uma esfera 

individual e passam a ser significadas coletivamente - no sentido de que a doença e a morte 

enquanto dramas vividos geram determinadas emoções, que passam a se definir, em grande 

parte, no plano espiritual – elas ganham sentido social. No GACC, essa conotação emocional 

atribuída à experiência da doença era compartilhada pelos diversos segmentos que dali 

participavam. Assim como a criança e sua família, profissionais, funcionários, voluntários e 

religiosos legitimavam o câncer e a morte como experiências que envolviam emoções e 

afetos. 

 Então, como alguém que se insere em um campo como estes não poderia se deixar 

afetar pelas emoções que o caracterizam, ainda mais quando estas já fazem parte do universo 

social amplo do pesquisador8? Por um lado, posso dizer que é muito propício que o 

pesquisador experimente essas sensações emocionais, pois, ao inserir-se no campo 

etnográfico, ele não deixa sua subjetividade para traz.  Por outro lado, o pesquisador tenta 

                                                 
8 Como coloca Appadurai (1992), 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 está inserida em uma sociedade, que fornece subsídios para que teorias e categorias científicas sejam 
elaboradas.    
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buscar estratégias para lidar com essa dimensão a fim de que seu trabalho de campo conserve 

teor científico e não se transforme em um diário pessoal. Favret-Saada (2005) demonstra que 

é possível ao etnógrafo se deixar ser afetado pelo campo de pesquisa sem necessariamente 

abandonar o seu posicionamento teórico-acadêmico. Ela defende que deixar-se envolver pelas 

emoções do campo também pode constituir uma forma de comunicação valiosa com os 

informantes – diferenciando-se do diálogo convencional - embora a experiência do 

pesquisador seja diferente da que tem o nativo, não implicando, portanto, em uma idéia 

ingênua de empatia, tal como disse muito bem Geertz (2004). 

 
 

Quando um etnógrafo aceita ser afetado, isso não implica identificar-se com 
o ponto de vista nativo, nem aproveitar-se da experiência de campo para 
exercitar seu narcisismo. Aceitar ser afetado supõe, todavia, que se assuma o 
risco de ver seu projeto de conhecimento se desfazer. Pois se o projeto de 
conhecimento for onipresente, não acontece nada. Mas se acontece alguma 
coisa e se o projeto de conhecimento não se perde em meio a uma aventura, 
então uma etnografia é possível (FAVRET-SAADA, 2005, p.6). 

 
 
 Embora a intensidade afetiva que marcou minha experiência de campo tenha me 

ajudado a compreender a própria especificidade do GACC como uma entidade que consegue 

dar sentido para as emoções, entrelaçando-as com aspectos religiosos e psicológicos, precisei, 

em dados momentos, me distanciar das minhas sensações emotivas particulares – que se 

mesclavam com as do grupo. Essas ocasiões ocorriam especialmente nas “Reuniões das 

Mães”. Nesses momentos, posicionava-me com certa “objetividade” – sem, certamente, 

alcançá-la plenamente - ao fazer anotações dos relatos comoventes das mães sobre os 

sofrimentos e angústias vividos. Naturalmente, ao sair do espaço físico do GACC, refletia 

sobre os dramas pessoais dessas mulheres e sobre os significados que eles adensavam à 

experiência de se ter um filho com câncer, alguns deles, lamentavelmente, na eminência de 

morte. 

 Em algumas situações, optava, contudo, por me envolver na atmosfera emocional do 

grupo. Essas oportunidades ocorriam especialmente durante as celebrações religiosas que 

acompanhava. Na grande maioria delas, estive como pesquisadora, mas confesso que em 

algumas optei por largar o meu caderno de campo e participar delas como alguém que 

comunga do cristianismo e de uma fé religiosa. Nessas ocasiões, fazia as minhas orações 

junto aos demais presentes, pedindo junto ao grupo, a cura para as crianças e a superação para 

as suas famílias. Não sei até que ponto esse tipo de envolvimento e postura levou ao risco de 

tornar o meu trabalho tendencioso. Mesmo nessas situações, não resisti a fazer anotações 
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posteriores sobre os eventos, quando os analisava logo após ter saído do grupo. Para defender 

o meu posicionamento nessas situações em que o etnógrafo se deixa afetar pelo seu universo 

de pesquisa, trago mais uma citação de Favret-Saada (2005, p. 6): 

 

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 compreendê-la e fazer dela um 
objeto de ciência. 

 
 
 A minha inserção como pesquisadora em um campo empírico, sob determinado 

aspecto, carregado de emotividade, exigiu, assim, uma administração das minhas próprias 

emoções. Visto que eu não poderia anulá-las completamente, busquei controlá-las na grande 

maioria das situações e deixá-las fluir em momentos específicos.   

 

 

1.2.2 – Conversas Informais e Entrevistas 

 

 Na fase preliminar da pesquisa, as conversas informais foram muito proveitosas. 

Sempre que possível, elas foram feitas com mães, voluntários e profissionais. Com os 

informantes com os quais estabeleci contatos mais firmes, algumas conversas foram 

desenvolvidas de modo continuado. Assuntos iniciados em uma dada conversa poderiam ser 

retomados em uma conversa posterior. Houve, por exemplo, ocasiões em que, por terem sido 

interrompidas no meio de uma conversa comigo, ao serem solicitadas a realizar tarefas de 

limpeza ou por ter chegado o horário de alguma atividade, algumas mulheres se dispuseram a 

continuar a me falar sobre as suas experiências quando nos encontramos de novo. As 

conversas continuadas se deram, sobretudo, com Conceição, a voluntária que me deu acesso a 

diversos setores.  Sempre que nos encontrávamos, ela reforçava os seus relatos sobre a 

trajetória histórica do GACC ou acerca das ações religiosas desenvolvidas na capela da sede.  

 Minha participação em conversas coletivas também rendeu muito bem. Nessas 

oportunidades, pude observar a opinião de mais de uma mãe sobre o mesmo tema ou as 

opiniões sobre um dado assunto de pessoas com inserções diferenciadas na entidade, tal como 

em conversas na qual estivessem, além de mim, uma acompanhante e uma voluntária. 

Ademais, alguma questão que desejasse explorar nas conversas poderiam ser mais 

enriquecidas quando eram coletivas, pois um participante tendia a complementar informações 

que ouvira de outra mulher.  
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 Inicialmente, sentia-me um pouco receosa em fazer constantes anotações enquanto as 

pessoas conversavam comigo sobre assuntos delicados. Temia que as anotações pudessem 

romper a confiança que tinha se estabelecido entre a minha interlocutora e eu. Felizmente, 

com a intensificação das interações, as pessoas naturalizaram o meu hábito de escrever. À 

medida que a pesquisa foi avançando e fui estando cada vez mais presente no grupo, percebia 

que as pessoas com as quais obtive contatos mais regulares não se sentiam intimidadas com as 

anotações. Contudo, a utilização de gravador foi reservada para as entrevistas formais. Aliás, 

nas “Reuniões das Mães”, algumas anotações pontuais realizadas por mim serviram também 

para Laura organizar os seus relatórios das atividades, já que, enquanto coordenadora das 

mesmas, ficava difícil para ela anotar trechos significativos dos relatos das participantes. 

Contudo, as informações que eu passava a ela eram elaboradas em separado das minhas 

anotações pessoais para a pesquisa. Achei interessante oferecer a Laura essa forma de 

contribuição com a minha presença. Afinal, ela foi uma das minhas principais informantes 

durante a pesquisa. 

 Através das conversas informais - algumas mais densas, outras mais pontuais -, 

acredito ter chegado a uma situação de “efetivo diálogo” com as pessoas, tal qual recomenda 

(OLIVEIRA, 1998). Tentei o máximo possível tratar as pessoas como minhas interlocutoras 

de pesquisa para que as conversas tomassem a forma de uma relação dialógica (OLIVEIRA, 

1998). Em alguma medida que seja, esse alcance ficou evidente para mim ao perceber como 

as voluntárias sentiam-se satisfeitas ao relatar aspectos de suas vidas e ao notar que fui tratada 

como confidente por algumas mulheres.  

 Com a realização de entrevistas formais, busquei duas formas de contribuição para a 

pesquisa. Tentei confirmar os dados de observação de campo, mas também resgatar os 

itinerários terapêuticos das famílias – o que me rendeu o segundo capítulo dessa dissertação e 

significativas contribuições para o terceiro -, tentando perceber as experiências relativas ao 

câncer infantil que antecediam e extrapolavam o GACC, além de buscar entender o lugar da 

entidade entre tais experiências. Realizei doze entrevistas com onze mães-acompanhantes e 

um pai. A maior parte das entrevistas foi densa, propiciando a reconstituição das histórias de 

vida associadas ao itinerário terapêutico dos informantes. A partir das entrevistas com as mães 

das crianças com câncer, pretendi me aproximar das experiências delas e dos filhos no espaço 

do GACC. Mas, também quis conhecer as demais trajetórias sociais e os rearranjos familiares 

que envolviam a experiência da doença e que integravam o itinerário terapêutico das famílias. 

Como através das observações de campo percebi que, de forma praticamente generalizada, no 

contexto social dos usuários do GACC a doença da criança constituía uma questão da família, 
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procurei obter por meio dos relatos das mães dos pacientes a trama social que envolvia os 

familiares da criança tanto quanto instituições externas ao grupo familiar, como hospitais, 

vizinhança, igreja e prefeituras.  

 A escolha das mães das crianças como as entrevistadas – embora ocasionalmente um 

pai tenha sido entrevistado – não foi despropositada. Desde a pesquisa iniciada em 2008 - 

quando o grupo ainda funcionava na sede anterior à atual – fui definindo a experiência social 

das mães das crianças, que eram as suas acompanhantes e “cuidadoras”, como o principal 

sujeito-foco da minha pesquisa. Embora as questões organizacionais do GACC tivessem 

ganhado um espaço muito grande no meu trabalho de mestrado, o que se deveu, sobretudo, à 

mudança de sede e aos reflexos que tal alteração causou nas relações entre os usuários da 

entidade, não deixei de interessar-me pelas experiências sociais relativas ao itinerário 

terapêutico do câncer infantil. Dentro desse interesse, posso dizer que o GACC aparece como 

a locação por excelência de observação dessas experiências. É por esse motivo que dedico 

uma grande parcela do meu trabalho à descrição etnográfica e análise antropológica da 

entidade. As mães-acompanhantes, por sua vez, aparecem como as protagonistas principais 

dessas experiências. Embora a doença esteja biologicamente corporificada nas crianças, no 

meu contexto de pesquisa a mãe ocupava um papel central no processo de tratamento do 

câncer. Como já pontuei na introdução, acompanhar todo o tratamento das crianças implicava 

para essas mulheres uma renegociação de papéis familiares e o contato com outras pessoas e 

ambientes. Ademais, no GACC, a experiência delas como acompanhantes lhes conferia um 

importante papel na configuração organizacional da instituição.  

 Logo, concentrada nos depoimentos das mães, procurei resgatar suas trajetórias em 

relação ao tratamento do câncer infantil, assim como a das crianças, dos familiares e dos 

demais atores e instituições que cruzavam esse percurso. Como o universo cultural dessas 

mulheres estava ligado intensamente à vida familiar, os relatos delas colocaram em cena 

também os rearranjos familiares gerados pela situação da doença. A recuperação da história 

familiar ligada ao processo terapêutico através da história de vida da mãe se justifica porque, 

como argumenta Bourdieu (1996), a história de vida se desenrola em um conjunto de relações 

que envolve tanto o agente considerado quanto o conjunto dos outros agentes envolvidos nos 

mesmos campos sociais. Com a finalidade de conhecer um pouco o contexto familiar das 

crianças, duas das entrevistas foram realizadas nas casas das famílias. Embora existissem 

variações de renda, de valores morais e de organizações familiares, as visitas às duas casas 

foram produtivas, já que essas variações estavam limitadas pelo pertencimento das famílias, 

praticamente generalizado, às camadas populares. As duas entrevistas feitas nas residências 
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foram realizadas com famílias que moravam em bairros populares de Natal (uma na Zona 

Norte e outra na Zona Oeste).  

 Uma das entrevistas feitas nas residências foi realizada com o pai da criança porque a 

sua mulher, com quem inicialmente eu havia planejado fazer a entrevista, foi chamada a 

trabalhar, de última hora, como diarista no horário que havíamos marcado. Quando cheguei à 

residência, a sua filha estava pronta para me receber e o seu marido acabou me concedendo 

uma entrevista no lugar da esposa. Ainda assim, essa entrevista improvisada acabou sendo 

muito rica, pois eu acabei por ter acesso ao ponto de vista do pai e marido em relação à trama 

social e familiar gerada pela doença.  

 As entrevistas realizadas no GACC foram feitas em ambientes reservados, com 

exceção de duas delas, que foram realizadas na brinquedoteca. A maioria delas foi feita na 

sala de apoio pedagógico, que fica dentro da brinquedoteca. Nesse ambiente, eu pude 

conversar reservadamente com as entrevistadas enquanto os seus filhos ficavam no espaço 

próximo da brinquedoteca, sob os cuidados das voluntárias e da pedagoga. Duas das 

entrevistas ocorreram nos quartos das mulheres. Embora as entrevistas tenham sido orientadas 

por um roteiro, sendo, assim, estruturadas, elas foram desenvolvidas de maneira aberta. Ou 

seja, eu não segui necessariamente uma ordem rígida das questões que pretendia abordar e, de 

acordo com os casos particulares, alguns tópicos eram mais explorados do que outros.  

 

 
 Manhã Tarde  Noite 
9:30 h – lanche 
comunitário no 
refeitório; 11:00 h – 
almoço; Após o almoço 
-  tarefas de limpeza e 
arrumação da cozinha; 
Após as tarefas – assistir 
televisão na sala de 
visitas ou deitar um 
pouco.  

15:00 h – lanche 
comunitário no 
refeitório; Após o 
Lanche – geralmente 
saída para hospitais ou 
clínicas ou realização de 
atividades de limpeza.   

18:15 – Jantar 
Após o jantar – assitir 
TV. 
20: 30 – Ceia. 

Rotina diária das 
mães  

8:00 h -brinquedoteca 
ou saída para consultas 
médicas; 9:30 h – lanche 
comunitário no 
refeitório; 11:00 h – 
almoço. 

15:00 h – lanche 
comunitário no 
refeitório. Após o 
Lanche – presença na  
brinquedoteca ou saída 
para hospitais. 

18:15 – Jantar 
Após o jantar – assitir 
TV. 
20: 30 – Ceia. 

Rotina diária das 
crianças 

 
Tabela 3: Rotina diária dos usuários do GACC 
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Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta  Sábado e  
Domingo 

Brincadeiras e 
atividades 
educativas na 
brinquedoteca; 
Aulas de 
Matemárica; 
Aulas de 
história. 

Brincadeiras e 
atividades 
educativas na 
brinquedoteca
; Aulas de 
Inglês; Aulas 
de Português. 

Brincadeiras e 
atividades 
educativas na 
brinquedoteca
; Aulas de 
inglês; Aulas 
de química; 
Aulas de 
biologia; 
Aulas de 
informática. 

Brincadeiras 
e atividades 
educativas 
na 
brinquedotec
a; Aulas de 
português. 

Brincadeiras 
e atividades 
educativas 
na 
brinquedotec
a; Aulas de 
Matemática. 

Atividades 
com as 
crianças. 

Tarefas de 
limpeza e de 
cozinha; Curso 
de confeccionar 
bonecas. 

Tarefas de 
limpeza e de 
cozinha; 
Curso de 
escultura em 
pedraria. 

Tarefas de 
limpeza e de 
cozinha; 
Reunião das 
Mães; 
Reunião com a 
supervisora 
(referente à 
organização 
da entidade). 

Tarefas de 
limpeza e de 
cozinha. 

Tarefas de 
limpeza e de 
cozinha. 

Atividades 
com as mães. 

Oração de 
Terço. 

Adoração do 
Santíssimo na 
capela. 

Oração de 
Terço.  

  

Não existem 
atividades 
nos fins  de 
semana. Os 
usuários que 
ficam 
hospedados 
durante 
esses dias 
são 
proibidos de 
sair da sede 
e, para se 
distraírem, 
têm apenas 
a opção de 
assistir TV. 
A única 
funcionária 
que fica 
durante esse 
período é 
uma 
cozinheira, 
que garante 
o 
funcioname
nto do 
refeitório e 
também a 
supervisão 
dos 
usuários. 

Atividades 
abertas à 
participação 
de todos. 

 
Tabela 4: Atividades semanais dos usuários do GACC. 
 
 
Atividades Diárias Atividades Semanais Atividades Mensais Atividades Anuais 
Atividades domésticas, 
como cozinhar, lavar a 
louça e lavar banheiros. 
 

Reunião das mães Reunião Mensal Festa das Crianças 

Atividades educativas 
para as crianças na 
brinquedoteca. 

Reunião com a 
supervisora  

Reunião dos Familiares 
Enlutados 

Campanha da 
Medula óssea.  

 Cursos para as mães: 
corte e costura, culinária  

Missa Católica Festa Junina 

 Cursos para as crianças: 
inglês e informática. 

Paçoca Cultural  Festa Brega 

  Festa dos Aniversariantes 
do Mês. 

Festa de Quinze anos 

   Projeto “Mãe Luz” 
(envolvendo sessões 
de beleza e de 
fotografia com as 
mães) 

 
Tabela 5: Atividades e eventos diários, semanais, mensais e anuais da instituição. 
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CAPÍTULO 2 – ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DO CÂNCER INFANTIL: 
experiências envolvendo emoções e construções de sentido para a doença 
___________________________________________________________________________ 
 

 

 Quando concebemos a doença como um processo e uma experiência particular, 

acreditamos que ela ultrapassa a idéia de disfunção biológica e envolve, sobretudo, um 

conjunto de vivências sociais e compreensões dadas culturalmente. Em antropologia, saúde e 

doença são processos que envolvem sujeitos, grupos e instituições sociais, sejam estas 

médicas, religiosas ou familiares. Orientada pela concepção da doença como processo e 

experiência, Langdon (1995) sugere que cada itinerário terapêutico supõe um cenário de 

constantes negociações, onde nem sempre há consensos quanto às interpretações dos sintomas 

e quanto à escolha dos métodos de cura. Logo, as escolhas e caminhos percorridos pela pessoa 

doente e por outras, que com ela estão envolvidas no tratamento, consistem em percursos 

sociais e, por isso, eles podem ser os mais variados. Reconhecendo o curso do tratamento da 

doença como um itinerário terapêutico possível dentre diversos outros formulados 

socialmente, Langdon (1995) observa uma seqüência de etapas que o caracterizam, são elas: 

reconhecimento dos sintomas; diagnóstico; escolha do tratamento e avaliação da sua eficácia. 

Nessa perspectiva, a doença é, então, tratada como um “episódio”, no qual o doente e seus 

familiares lançam mão de recursos técnicos e simbólicos em uma dada arena de negociações, 

que envolve ajustes e redefinições de posições familiares e sociais. 

Em meu contexto de pesquisa, o fato da pessoa doente ser uma criança ou adolescente 

acarretava a participação mais acentuada dos familiares do enfermo no processo de 

tratamento. Assim, o itinerário terapêutico do câncer infantil costumava ser percorrido tanto 

pela criança como por seus familiares.  Na maioria dos casos, a mãe era a principal 

“cuidadora”. Ela era o parente que mais tinha suas atribuições e posições familiares alteradas, 

além de ampliados os seus vínculos e relações sociais. Por isso, nesse momento, tratarei dos 

percursos, dilemas e impasses desse processo a partir do enfoque etnográfico na experiência 

da mãe-“cuidadora” e da criança. Outra particularidade dos casos que estou tratando é que 

parte do itinerário terapêutico dos sujeitos se deu em uma instituição de apoio social contra a 

enfermidade do câncer infantil, aspecto este que será explorado mais especificamente no 

quarto e quinto capítulo, através da análise etnográfica do Grupo de Apoio à Criança com 

Câncer (GACC).  
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2.1 – A descoberta do câncer e a constituição de redes sociais envolvendo a família e as 

entidades públicas de suporte 

 

  A descoberta da doença pela família pode ocorrer logo na ocasião do nascimento da 

criança e, mais comumente, durante os primeiros anos da infância.  Essa primeira fase vem 

acompanhada de muitas dúvidas e aflições. Em primeiro lugar, os familiares detectam os 

sintomas do que mais tarde será revelado como algum tipo de câncer ou doença hematológica 

com base em sinais corporais e nas queixas de dores feitas pelas crianças. Normalmente, o 

familiar que primeiro notava os sintomas de uma doença era a mãe. Esse dado revela o grau 

de proximidade que ela tem com a criança e evidencia as funções e atribuições de cuidado que 

a figura materna desempenha nas famílias das classes populares.  Assim, a maternidade 

aparece aqui como o vínculo mais valorizado em termos de “relacionalidade” e afeto, que são 

os atributos principais que se sobressaem ao conceito, embora ele seja complexo e 

multifacetado, tal como sugere Arendell (1999).  

 Nessa etapa, os sintomas de mal-estar, de que há alguma coisa errada com a saúde da 

criança, são detectados a partir da convivência e proximidade que a mãe tem com o filho. Ela 

identifica na aparência da criança traços que destoam da imagem de alguém supostamente 

saudável. De modo variável, sintomas como palidez, emagrecimento, manchas, inchaço, 

febre, tristeza e enjôo eram identificados como características corporais que sinalizavam 

doença. Havia nesse aspecto, uma espécie de consenso cultural entre as mães em relação aos 

traços que significavam e implicavam algo de errado com a saúde dos filhos. Tal concepção 

sobre a fragilidade da saúde não está distanciada da própria visão médica, embora as noções 

mesclem explicações médicas com as significações culturais específicas das pessoas. Além 

desses aspectos que perpassavam a maioria dos casos de diagnósticos primários feitos pelas 

pessoas próximas ao doente, as reclamações que as crianças faziam de dor eram entendidas 

como um sinal de que havia problemas com o corpo e com a saúde. Ainda que, quando 

comunicada pela criança - seja através da fala ou da própria linguagem corporal -, a dor fosse 

objetivada pelos seus familiares como um indicador de doença, ela portava um significado 

coletivo e, portanto, social que antecedia a própria associação com a noção de debilidade da 

saúde. Como, do ponto de vista fisiológico, a dor constitui um mecanismo de proteção, as 

pessoas costumam interpretá-la sempre como uma reação biológica universal a fenômenos 

externos, sem levar em conta determinações de ordem cultural. Entretanto, as posturas frente 

à dor se dão, normalmente, através de um processo educativo, onde a família e a comunidade 

repassam à criança os modos específicos de lidar com ela (HELMAN, 1994). Sarti (2001, p. 
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6) indica que “não apenas o sentimento, mas também a expressão da dor regem-se por 

códigos culturais, constituídos pela coletividade, que sanciona as formas de manifestação dos 

sentimentos”. Ou seja, nesse sentido, a associação de dor à doença trata-se de um dado 

cultural predominante entre as famílias pesquisadas.  

 Dado o fato de que os sintomas acima descritos, dentre os quais destaca-se a dor, 

indicavam que a criança poderia estar doente, os pais elaboravam um quadro composto por 

um conjunto desses e de outros sintomas antes de recorrer a hospitais e postos de saúde locais.  

Os trechos a seguir das falas de alguns familiares indicam os seus diagnósticos primários 

específicos: Ele tava com a barriga bem inchada. Aí eu levei ele pro UPA. Ele sentia dor na 

barriga constantemente (Zilda, 24 anos, mãe de Marcondes, 4 anos, de Mossoró); Foram 

aparecendo essas pintazinhas, essas pintinhas. Começou a aparecer. Aí a gente foi procurar 

saber. O corpo dela ficou todo manchado (José, 43 anos, pai de Dália, 8 anos, de Natal); Tava 

chovendo, ela escorregou, caiu. Aí a perna direita inchou. Aí, de uns dias pra cá, eu tava 

percebendo que ela tava inchando. O bucho dela tava inchado, tava branca, pálida, aí eu fiz 

uns exame não deu nada (Mônica, 16 anos, mãe de Camila, 2 anos, de Mossoró). Apresentava 

muita mancha rocha pelo corpo e as plaquetas baixas, que ela não tinha defesa. Ainda é, né? 

Ainda gripa fácil, as defesas dela que são baixas (Denise, 33 anos, mãe de Lia, 4 anos, de 

Parnamirim). É porque ele tava ficando todo inchadim e ele tava todo amarelim. Aí eu fui e 

fiz o exame de sangue nele (Alana, 29 anos, mãe de Bento, 6 anos, de Campo Grande). Nessas 

falas, podemos perceber que um conjunto de modificações corporais envolvendo 

pigmentação, inchaço e volume representa algumas das percepções dos informantes sobre 

saúde e doença em termos da normalidade e da anormalidade do corpo. 

 Após a fase do diagnóstico inicial feito pela família, havia a busca por atendimentos 

de saúde locais. Em termos técnicos e práticos, o sistema público de saúde foi destacado pelos 

familiares da criança como o recurso escolhido para o tratamento e busca da cura da doença. 

Até que o câncer ou a doença hematológica fossem diagnosticados, havia uma busca de 

interpretações dos sintomas da doença que era realizada tanto pela família quanto pelos 

próprios profissionais de saúde. Antes de procurarem atendimento especializado em Natal, os 

pais e familiares recorreram a postos de saúde, ou aos médicos e enfermeiros que não eram 

necessariamente especializados em câncer infantil e em doenças hematológicas. Assim, havia 

toda uma fase de negociação do diagnóstico entre os próprios profissionais de saúde que 

culminava em uma série de tensões e expectativas por parte dos familiares. Com exceção do 

caso de Lia, de quatro anos, que foi detectado logo em seguida ao seu nascimento, todos os 

diagnósticos dos filhos das pessoas que entrevistei só foram concluídos após uma fase de 
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interpretação dos sintomas, quando outras doenças foram apontadas como possíveis, 

colocando os familiares entre dúvidas e esperanças.  

 Antes de obter o diagnóstico de câncer da filha Lídia, de 4 anos, Lúcia, de 28 anos, 

passou por momentos de incerteza em relação ao problema real da criança. Percebendo um 

inchaço na barriga da menina, Lúcia procurou primeiramente serviços de saúde locais. 

Através de um serviço de atendimento médico da sua comunidade, que ela designou como 

“CD”, uma espécie de posto de saúde, Lídia passou primeiramente por exames que 

detectariam se o problema seria a presença de vermes no seu corpo. Lúcia observou falhas 

nessa primeira forma de atendimento médico. Segundo ela, os profissionais não examinaram a 

filha corretamente, pois não pegaram nem mexeram no corpo da criança. Do posto de saúde 

da sua comunidade, os médicos encaminharam Lídia para atendimento pediátrico no 

município de Pau dos Ferros, onde se localizava o sítio em que morava. Na cidade, os 

médicos detectaram que Lídia tinha um grande tumor na barriga, o que ocasionou o 

encaminhamento da criança para atendimento em Natal. Foi só em Natal que Lúcia pôde 

descobrir o diagnóstico da filha, um tumor cancerígeno, e que a doença teria que ser tratada 

por procedimentos específicos, tal como quimioterapia, designado por ela como remédio na 

veia, e a radioterapia, que ela descreveu como tratamento a base de laser que causava enjôos 

na filha.  

No caso de Rosa, de 31 anos, residente em Caicó, houve uma desgastante fase de 

interpretação e negociação dos sintomas antes que a filha Cíntia, com 3 anos na época da 

pesquisa, recebesse o diagnóstico final de retinoblastoma, uma doença que se deve a presença 

de um tumor cancerígeno na região da retina. Ainda quando a filha era um bebê, Rosa notou 

algo errado com a aparência do olho da criança, que, segundo sua percepção, era uma coisa 

estranha, transparente, igual ao olho do gato. Suspeitando da existência de algum problema, 

Rosa passou a procurar profissionais de saúde e centros clínicos de sua cidade e lugares 

próximos. Para saber do que a filha sofria, ela levou também em conta opiniões de conhecidos 

e profissionais não capacitados, o que tornou o processo ainda mais tenso. Angustiada por 

suspeitar da existência de algum problema com o olho da filha, ela perguntava a pessoas 

leigas, amigos e conhecidos, qual seria o possível diagnóstico, inclusive a agentes de saúde. 

Da maioria dessas pessoas, ela obtinha a resposta de que provavelmente não existia nenhum 

problema. Quando passou a recorrer a hospitais e médicos, suas incertezas não diminuíram. 

Dos hospitais locais até os centros especializados de Natal, os médicos demoraram a chegar a 

um consenso sobre o diagnóstico, fazendo Rosa e seus familiares sentirem-se sem rumo 

quanto à recuperação da visão da criança: 
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Fui pra Drª. Raquel, lá em Caicó. Aí, quando eu cheguei lá, ela disse: não 
mãe, esse olho aqui já tá perdido já. Tá com problema de glaucoma 
congênito. Que não era esse, sabe? Ela disse por dizer. Aí, você vai pra 
Natal pra você tentar salvar esse aqui, que esse outro não tem mais jeito. Aí, 
eu vim pra aqui. Quando eu cheguei aqui, num era um glaucoma. Era um 
tumor. Já tinha nos dois. Aí, pronto. Ela teve que marcar uma cirurgia pra 
tirar um. E o médico já queria marcar uma cirurgia pra tirar o outro. Aí, o 
outro médico falou: não, vamos fazer o tratamento primeiro pra ver. Aí, daí, 
num precisou mais (Rosa, 31 anos, mãe-acompanhante). 

 
 
Durante todo o processo de avaliação médica, Rosa se viu diante da obrigação de 

tomar decisões quanto aos possíveis tratamentos. Houve médicos que recomendaram a 

realização de uma cirurgia imediata como também tiveram opiniões especializadas que 

indicaram primeiramente a busca de tratamentos mais específicos. Ao obter diagnósticos 

incertos por parte dos profissionais de sua cidade, ela decidiu viajar para Natal em busca de 

respostas mais confiáveis. Mesmo quando Cíntia recebia tratamentos clínicos na capital, eles 

nem sempre foram eficazes, o que implicou em momentos de tensão constantes.  

No caso de Rosa, o período de tempo que transcorreu entre a descoberta dos sintomas, 

o diagnóstico e a escolha do tratamento foi suficiente para haver um processo de interpretação 

da doença mais extenso assim como para a escolha do modo de tratá-la. À Rosa foi dada a 

opção pelos especialistas de encarar a doença como algo irreversível - o que implicaria a 

decisão de realizar uma cirurgia para a retirada do tumor, acarretando a perda da visão do olho 

no qual o nódulo se localizava - ou de concebê-la como passível de tratamento e de melhora. 

Tendo optado por essa segunda concepção, ela vinha acompanhando a filha em diversos 

tratamentos, dentre os quais estavam os de quimioterapia e radioterapia, comuns a quase todos 

os casos analisados. 

Contudo, a família nem sempre tinha tempo necessário para se adaptar às 

características da doença e ao tratamento. No caso de Adélia, de 21 anos, mãe de Bruno, de 8 

anos, os acontecimentos que envolveram a doença foram muito bruscos. Diferentemente dos 

casos em que havia uma fase preliminar de descoberta dos sintomas pela família e o 

levantamento das possibilidades de tratamento pelos médicos, nessa situação, a descoberta de 

um câncer nos testículos da criança foi antecedida pela própria cirurgia. Ao notar grande 

inchaço nos testículos do filho, Adélia procurou um hospital em sua cidade, Assú. Repetindo 

o processo percorrido por praticamente todos os casos das famílias que residiam no interior, 

Adélia foi encaminhada para os hospitais da capital potiguar. Ao suspeitar que o problema 

tratava-se de uma hérnia nos testículos, o médico que realizou o primeiro atendimento 

submeteu a criança imediatamente a uma cirurgia.  Segundo Adélia, tanto a viagem para Natal 
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como a cirurgia foram eventos muito inesperados, tal como explicou: uma consulta virou uma 

cirurgia.  

  Essa primeira etapa do processo ocorreu em uma fase conturbada da vida de Adélia, 

que, aos dezoito anos, estava grávida do seu segundo filho e passava por um momento tenso 

em sua vida conjugal. Nessa época, a esposa oficial de seu companheiro, pai dos seus filhos, 

reclamava direitos jurídicos sobre os bens do marido, particularmente a casa onde Adélia 

vivia junto do parceiro e do filho. Foi nesse contexto difícil que ela recebeu a notícia sobre a 

cirurgia e o posterior diagnóstico do filho.  No depoimento dessa mulher, o processo da 

doença foi descrito várias vezes como uma grande batalha.  O diagnóstico de câncer 

surpreendeu Adélia duas vezes. No primeiro momento, como o diagnóstico de câncer foi 

detectado muito rapidamente, logo após um exame, Adélia e os familiares receberam a notícia 

como um choque:  

 
 
Aí, o resultado da biópsia, ele já vinha abertinho. Na hora que eu vi, tava lá 
o nome do tumor, dizia que era maligno e tudo. Aí eu já vi. Quando disse 
assim: deu maligno e aí? É o que? Aí o pai do meu menino olhou pra mim 
assim e disse só assim: Adélia, tenha muita calma, que vai ser uma batalha 
pra você (Adélia, 21 anos, mãe-acompanhante). 
 

 
 Como Adélia não sabia o que câncer significava, ela só foi esclarecida sobre a 

doença quando foi comunicada por uma equipe de saúde do Hospital Infantil Varela Santiago. 

Através do próximo trecho, podemos notar a descrição da cena ritualizada do comunicado do 

diagnóstico no espaço hospitalar: 

 
 
Só que, até aí, eu ainda não sabia o que era. Quando, eu cheguei no Varela, 
aí ele já foi internando. Ligaram pro médico que tava de plantão. Era o Dr. 
Wilson. Aí, Dr. Wilson veio. Aí eu já tava lá em cima. Quando ele me viu, 
veio. Ele pediu o resultado da biopsia, aí eu mostrei a ele. Aí ele foi e disse: 
mãe, ele tá com câncer. Aí eu disse assim: que é isso? Aí ele disse: mãe, eu 
vou lhe explicar. Aí botou um remédio, aí disse que ele ia passar por 
tratamento, mas ele ia ficar bem. E eu, até aí, sem ter noção ainda o que 
era. Quando foi no outro dia, de manhãzinha - eu lembro como se fosse 
hoje! - ele me chamou lá na sala da assistente social, ele e a psicóloga. Tava 
ele, a psicóloga e a assistente social. Aí eu tava com um barrigão, ele foi, me 
chamou e disse: mãe, sente aqui. Aí, eu sentei. Disse: mãe, seu filho vai 
fazer um procedimento de quimioterapia. Primeiramente, ele vai ser 
analisado pra retirar o tumor. Ele está com câncer, um CA, CA de tumor, e 
o tumor dele é maligno (Adélia, 21 anos, mãe-acompanhante). 
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  Nesse universo social, posso dizer que a descoberta do câncer da criança aparece 

primeiro como uma questão de família. O diagnóstico de câncer é sentido por todo o grupo 

familiar. Em vários casos, além de afetar a família nuclear, a notícia da doença abalou a 

parentela extensa. Nos casos estudados, foi comum o diagnóstico ter sido sentido como um 

choque e o tratamento encarado como uma luta9 ou batalha. O tratamento era, assim, 

entendido como uma batalha não só do enfermo, mas da família em geral. Esse 

compartilhamento familiar do problema evidencia a conotação social da doença, que, além de 

ser um evento social e cultural pelos significados que lhe são conferidos e pela alteração na 

vida social do indivíduo acometido (ALVES e RABELO, 1999; LANGDON, 1995), é 

vivenciada coletivamente pelos familiares da criança, o que lhe confere um sentido social 

ainda mais evidente. 

 Dentro desse contexto, a revelação da doença aparece permeada por uma áurea de 

medo, angústia e aflição que afeta os familiares da criança, em especial a mãe. Por mais que 

seja a figura mais afetada emocionalmente, era a mãe que tomava geralmente as rédeas das 

decisões relativas ao tratamento. Por ser ela a “cuidadora” principal da criança, o percurso 

social que deveria ser seguido era trilhado com maior dedicação e intensidade por ela. Embora 

tal condição lhe parecesse imposta por sua posição dentro da família, era assumida 

energicamente por ela por ser “mãe”. Contudo, houve casos em que ela foi desencorajada por 

familiares a procurar recursos para o tratamento do filho. Ou seja, nesses casos, esperava-se 

que ela se restringisse às suas funções familiares. Essas expectativas eram geradas, 

normalmente, quando os parentes não queriam, na ausência da mulher, assumir 

responsabilidades a mais no âmbito familiar.  

  No caso de Marta, de 39 anos, residente no município de Acari, mesmo diante da 

resistência da sogra, ela levou em frente o tratamento do filho. Para acompanhar o filho 

doente de oito anos, Marta necessitou deixar uma outra filha, de um ano, sob os cuidados da 

sogra, pois ela não contava com outro familiar com tempo disponível. Por não desejar cuidar 

da neta na ausência da nora, a sogra de Marta minimizava o tratamento do neto, alegando que 

os cuidados médicos em Natal eram desnecessários. Nesse caso, mesmo desmotivada por 

familiares, a mãe não abriu mão de seguir o tratamento, o que implicou seu afastamento de 

algumas atribuições familiares. Eunice e Andréia, duas mães divorciadas, também foram 

                                                 
9 Em pesquisa feita por Valle (2000) com pessoas convivendo com HIV/AIDS, o processo do tratamento, que, 
nesse caso, se estende durante toda a vida, também foi identificado como um luta. Na pesquisa de Valle (2000), 
a luta referida pelos informantes se deu tanto em relação à administração cotidiana do tratamento quanto no 
âmbito da busca por conquistas políticas relacionadas a uma melhora na assistência pública direcionada às 
pessoas doentes. 
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desacreditadas por familiares quanto aos motivos das constantes viagens a Natal. Em ambos 

os casos, as desconfianças partiram de mãe e irmãos. Também incomodados por assumir 

encargos em sua ausência, os familiares de Eunice e Andréia lhes acusaram de querer apenas 

passear em Natal, duvidando que o tratamento das crianças exigisse tantas viagens. 

Em pesquisa sobre os dilemas de famílias com pessoas doentes, Cavalcante (2003) 

observa que, embora seja normalmente o suporte mais imediato do enfermo, a família por si 

só não consegue fornecer os subsídios necessários ao cuidado. Há toda uma rede de suporte 

social, interligada por agências especializadas, que fornece diversos tipos de serviços 

terapêuticos. Em sua análise, a doença aparece como problema que a família vivencia interna 

e socialmente. Para as mães que pesquisei, esse trajeto social, por muitas vezes, gerou 

impasses e tensões familiares. Assim como nos casos relatados, era comum outras mulheres 

que acompanhavam o tratamento receberem cobranças e desconfianças por parte de 

familiares. Nas “Reuniões das Mães” do GACC, normalmente elas relatavam episódios que 

envolveram conflito familiar, enfatizando o quanto se sentiam injustiçadas e angustiadas. De 

fato, essas mulheres já suportavam uma grande sobrecarga física e emocional, passando por 

situações desgastantes e desconfortáveis, como viagens e internações. Assim, as cobranças e 

desconfianças dos familiares agravavam ainda mais as tensões vividas. 

Como foi apontado, o percurso social da doença para as famílias que residiam no 

interior era iniciado com a procura de entidades de saúde locais, como hospitais e postos de 

saúde10.  Nessa etapa, a mãe era auxiliada por outros familiares. Desses espaços, as famílias 

eram encaminhadas para os hospitais especializados de Natal. Para custear as viagens para a 

capital, muitas famílias recebiam auxílio das prefeituras municipais, sobretudo transporte. 

Além disso, algumas famílias receberam outros tipos de ajuda das prefeituras, tal como a 

família de Alana, de 29 anos, de Acari, que, no início do tratamento do filho, que sofria de 

leucemia, conseguiu apoio financeiro. Adélia também se mostrou satisfeita por receber uma 

cesta básica da prefeitura de sua cidade, além da que recebia do GACC: eu me satisfaço 

muito. Porque duas cestas de grosseiro já diminui muito, né? E mais a pessoa que tem três 

filhos... E ele come muito. Ele é louco por feijão! Chegou a descrever com satisfação os 

alimentos da cesta básica que recebia, demonstrando a importância dessa ajuda: É uma cesta 

mesmo! Assim, é três quilos de feijão, dois de arroz, aí vai quatro fubá... Assim, uma ajuda 

pras família pobre. 
                                                 
10 Embora existisse uma forte fé religiosa disseminada entre as famílias – que será tratada mais à frente -, 
normalmente, as mães não diziam que havia recorrência a métodos terapêuticos alternativos. Por isso, o percurso 
social da doença foi no meu trabalho mostrado no âmbito das entidades associadas ao sistema biomédico de 
saúde. 
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Das agências às quais as famílias recorriam, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer 

– cuja análise será detalhada nos dois últimos capítulos - era identificado pelas mães como a 

forma de apoio mais integral. Aquelas que eram do interior identificavam que, antes de 

inserirem-se no grupo, passavam por várias privações durante as viagens, sem terem dinheiro 

suficiente para alimentar-se e um local para hospedar-se. Mesmo as mães que moravam em 

Natal e não precisavam de hospedagem caracterizaram como indispensável o apoio da 

entidade: Ave Maria! Ai das mães do GACC se não fosse o GACC!  (Aparecida, 37 anos, 

mãe-acompanhante). As mulheres caracterizavam o apoio dessa forma, sobretudo, em razão 

do suporte com os medicamentos e exames. Na maioria dos casos, elas eram encaminhadas ao 

grupo através do Hospital Infantil Varela Santiago. Em geral, as mães tomavam conhecimento 

da entidade através de uma assistente social ou psicóloga do hospital. Algumas famílias que já 

sabiam da existência do grupo chegavam a procurá-lo diretamente. Mas, era recorrente que as 

famílias fossem encaminhadas ao GACC pelos profissionais do Hospital Infantil.  

  Além do apoio do GACC e das instituições mais locais, praticamente todas as 

famílias contavam com algum tipo de ajuda pessoal durante o tratamento, o que gerava a 

constituição de redes sociais11 que se formavam para dar suporte à criança doente, fossem elas 

redes locais ou mais extensas. A análise de Elizabeth Bott (1976) indica que, em meios rurais 

ou em comunidades menores, há uma tendência à extensão maior dos laços familiares, 

englobando parentes mais distantes. Segundo Bott (1976), em meios urbanos, a família tende 

a se organizar em um grupo mais coeso e a manter relações de solidariedade mais frouxas 

com seu meio social local. Assim, há uma maior necessidade de apoio mútuo entre os 

cônjuges. Sem contar com os vínculos de solidariedade comuns no primeiro caso, esse 

modelo familiar, constituído em um núcleo menor – no sentido de que, geralmente, não inclui 

parentes distantes – requer uma divisão mais flexível das tarefas do casal devido à grande 

demanda de atribuições para um pequeno grupo de pessoas.  No último caso, a análise supõe 

que, devido à ausência de um apoio estável de uma rede social, em diversas situações, a 

esposa é auxiliada pelo marido em tal tarefa. À parte as diferenças de grau, o estudo sugere 

que, em ambos os modelos de organização familiar, o cuidado dos filhos é 

preponderantemente atribuído à mulher. 

Por seu lado, Sarti (2006) avalia a intensidade das redes sociais de acordo com a classe 

social da família, não com base na origem local, tal como o faz Bott (1977). A autora 

                                                 
11 Em Barnes (1987), rede social corresponde, sob determinado aspecto, à idéia de sistema social no sentido de 
modelo. Como ele coloca, a rede é construída a partir das conexões reais entre grupos ou pessoas, mas o que se 
obtém a partir dela são modelos, na verdade, a rede é uma “abstração” analítica. 
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demonstra que as famílias populares se baseiam nos laços tradicionais de parentesco e de 

vizinhança como meio de suprimir a escassez de recursos materiais. Assim, a referência aos 

princípios simbólicos da solidariedade e da reciprocidade é essencial à sua manutenção. Nos 

termos de Mello (2006, p. 54), “há uma troca permanente de serviços nas famílias, um apoio 

de todas as horas e para todos os problemas. Esses serviços são fundamentais, porque 

permitem enfrentar as épocas de escassez maior, as doenças, o desemprego”. Esse tipo de rede 

social que caracteriza geralmente a organização familiar em grupos das classes populares se 

concretiza também em meios urbanos, muitas vezes através das identidades locais de bairro 

que se estabelecem entre os seus moradores.   

Referindo-se a “redes sociais de obrigações mútuas”, Guedes e Lima (2006) inferem 

que nos bairros de trabalhadores a manutenção da família nuclear está imersa em uma 

complexa rede de solidariedade entre vizinhos e “parentes de consideração”, que extrapolam a 

casa e a família nuclear. Podemos pensar que, no contexto das classes populares, esse tipo de 

solidariedade se estende, além dos vizinhos e de parentes, para outros tipos de relações e 

associações, tais como as do ambiente de trabalho e as que ocorrem nas igrejas. A partir de 

pesquisa etnográfica feita em uma área popular de Porto Alegre, Cláudia Fonseca (2000) 

observa que, diante da marginalização que a sociedade reserva aos moradores da localidade, 

as relações de ajuda mútua são cruciais para a manutenção da vida local. As trocas de favores 

se dão cotidianamente de uma forma simples e ao mesmo tempo imprescindível para a 

manutenção dos seus habitantes, tais como as doações de roupa e de comida.  

No estudo de Fukui (1979) sobre moradores de um “bairro rural”, localizado no 

interior paulista, destaca-se as relações de compadrio e vizinhança enquanto uma importante 

dimensão da composição e organização parental, característica essa que é referida também por 

estudiosos de famílias populares, tais como Duarte (2008), Gomes (2006) e Guedes (1998). 

Os elos que unem os membros da família a vizinhos e compadres são referidos por ela como 

“laços de parentesco espiritual”. Através da aliança de compadrio, firmada pelo batismo, 

insere-se “numa rede de obrigações mútuas, um casal, os pais e a criança” (FUKUI, 1979, p. 

163). As relações de compadrio envolvem parentes consangüíneos e vizinhos, de forma que 

muitas vezes a noção de “compadre” engloba e unifica ambos em uma mesma categoria. 

Nesse contexto, as relações têm uma função social bem definida: a constituição de redes de 

ajuda mútua, que por sua vez, garantem ajuda econômica e mão-de-obra coletiva gratuita 

(FUKUI, 1979). Embora o trabalho em questão tenha sido feito no final da década de 1970, 

ele apresenta aspectos que, apesar de já terem sido reelaborados em diferentes graus, 
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contribuem para o entendimento das atuais formas de organizações familiar no meio rural, 

inclusive no Rio Grande do Norte.  

 Somada à ajuda que recebiam dos órgãos públicos, tanto as famílias de crianças com 

câncer que eram do interior como as que residiam em Natal contavam com o auxílio de outros 

círculos sociais, como os dos vizinhos, amigos, colegas de trabalho e membros das suas 

igrejas.  Valéria de 24 anos, residente na Zona Norte de Natal, era um dos muitos casos em 

que a doença do filho acionou uma pequena rede de ajuda envolvendo vizinhos e amigos. Na 

época da descoberta do diagnóstico de câncer do filho de 6 anos, Valéria encontrava-se em 

uma situação de pobreza e isolamento social.  Tendo se separado do pai dos seus filhos, um 

homem muito violento, que era o provedor econômico da casa, e por ter perdido a mãe poucos 

anos antes, além de não estar trabalhando para manter a casa e a família, ela recebeu ajuda de 

duas vizinhas e de uma amiga. Na sua situação, a ajuda foi fundamental no momento da 

doença, pois tendo que acompanhar constantemente o filho a consultas e internações, não lhe 

sobrava tempo para trabalhar nem para tomar conta dos demais filhos. A ajuda que as 

vizinhas e a amiga de Valéria lhe davam vinha na forma de doações de alimentos e por meio 

do cuidado com os seus outros filhos durante as suas ausências.  Algum tempo depois da 

descoberta do diagnóstico, Valéria passou a se relacionar com um vizinho, um homem mais 

velho que assumiu a responsabilidade de prover economicamente a família e cuidar dos filhos 

dela. Nesse caso, após uma situação de crise, Valéria passou a construir novos laços e 

redimensionar suas relações. 

 Em outros casos, as redes de ajuda que se formaram entre vizinhos e amigos foram 

ainda mais extensas. No caso de Zélia, cujo núcleo familiar era composto por ela, o marido e 

quatro filhos pequenos, as formas de ajuda alcançaram vizinhos, amigos, colegas de trabalho 

do seu marido e pessoas da sua congregação evangélica. Tendo largado o emprego para cuidar 

do filho e vivendo com uma renda familiar de um salário mínimo, a família de Zélia 

necessitou da ajuda de muitos conhecidos e amigos durante os momentos iniciais do 

tratamento, quando ainda não recebia o apoio do GACC: 

 
 
Em geral todos... as pessoas da igreja, vizinhos... Pessoas que a gente nem 
conhecia vinham deixar ajuda lá em casa. Porque era passado três 
tomografias, era mil seiscentos e pouco. E era muito difícil, eu não trabalho, 
eu tenho quatro filhos, né?  Eu não tinha condição de fazer. E era grave. A 
médica disse que era pra ontem. Eu não tinha condição e, de repente, a 
gente arrumou esse dinheiro todinho. Ainda fiquei com dinheiro. O pessoal 
ajudou mesmo. Todo mundo se reuniu. Deu quase o dinheiro todo. O povo 
da empresa (em que o marido trabalha) mesmo, os vizinhos. Tem gente ali 
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que a gente tem muita amizade mesmo. O patrão dele ajudou, todo mundo. 
Foi geral, amigos, visinhos... (Zélia, 24 anos, mãe-acompanhante). 
 
 

 Além da ajuda material, imprescindível no caso dessas famílias, ocorriam outras 

formas de solidariedade. Muitas mulheres demonstravam gratidão por vizinhas que tomaram 

conta dos seus outros filhos quando precisavam sair para levar a criança doente a consultas 

médicas ou mesmo durante ausências prolongadas em razão das internações. Em alguns 

casos, mesmo não cuidando integralmente das crianças na ausência da mãe, as vizinhas 

colaboravam dando uma olhadinha, de vez em quando, nas crianças, que geralmente ficavam 

sob os cuidados de uma irmã ou irmão mais velho, normalmente de nove a doze anos. 

 Outro tipo de ajuda reconhecida pelas famílias ocorria na forma de orações feitas em 

favor da recuperação do doente. Algumas famílias evangélicas reconheciam as correntes de 

oração que eram feitas nas suas igrejas como uma fonte de apoio para o enfrentamento do 

tratamento. Isso se dava porque, de modo geral, a religiosidade e a fé cristãs faziam parte do 

universo cultural das famílias. O nome de Deus perpassava todos os discursos relativos à 

doença. Mesmo as mulheres que diziam não ter religião faziam alusão a Deus como o curador 

em potencial, daí a importância das orações em favor do enfermo. Esse tema será tratado mais 

à frente.  

 Havia também casos em que redes sociais ainda mais extensas e distantes do núcleo 

familiar eram acionadas. Aqui, é exemplar o caso da menina Lia, de quatro anos. Na ausência 

do tipo sanguíneo que Lia necessitava nos bancos de sangue do hospital em que estava sendo 

tratada, sua mãe, Denise, recorreu à ajuda de amigos. Desesperada diante da possibilidade de 

não encontrar potenciais doadores para o transplante das duas bolsas de sangue que a filha 

precisava, Denise pediu a uma amiga que solicitasse ao marido, tenente da aeronáutica, 

auxílio dos soldados da sua base.  O retorno foi imediato e superou as suas expectativas. 

Denise e seus familiares ficaram completamente surpresos ao verem chegar ao hospital um 

ônibus inteiro de recrutas dispostos a doar sangue para a menina. A própria Denise designou a 

situação como a constituição de uma rede:  

 

Sabe, foi uma rede... Isso foi de manhã. Quando foi de onze horas, tava uma 
fila. Eu disse: ai meu Deus! Os recrutas! Juntou tudo. Veio aquela Kombi da 
aeronáutica, do exército. Umas duas Kombis daquelas, cheias de homens 
pra doar sangue pra Lia. No ônibus da Hemonorte, não cabia mais recruta, 
soldado, pra doar sangue pra Lia! Foram mais de vinte pessoas! Então, foi 
uma coisa incrível, sabe? Que eu num esperava. Foi uma demonstração de 
carinho muito grande. ... Eu nunca vi tanta gente pra doar sangue pra uma 
criança. Foi muita gente. Era O+, era O-, era todo tipo de sangue. E assim 
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é até hoje. Quando eu digo que eu preciso, é aquele movimento ao nosso 
redor (Denise, 33 anos, mãe-acompanhante). 

 
 
 As redes também se constituíam entre parentes mais afastados. Algumas mulheres 

relataram que, nas primeiras vezes que precisaram vir para Natal, ficaram hospedadas na casa 

de familiares com os quais não mantinham uma relação próxima. No caso de Zilda, a ajuda 

partiu de parentes que, até então, ela não conhecia. Antes de tomar conhecimento do GACC, 

ela necessitou hospedar-se na casa de um cunhado com o qual ela não tinha nenhuma forma 

de contato anterior. Oferecer hospedagem na capital às mães e crianças também constituía 

uma forma de ajuda importante prestada por familiares e conhecidos. Muitas mulheres 

contaram com esse tipo de auxílio durante as primeiras viagens a Natal. Contudo, a maioria 

delas demonstrou que se sentia desconfortável com a situação e que passou a sentir-se bem 

mais à vontade no GACC.  

 A análise dessas várias formas de suporte que a família recorria culmina, enfim, na 

conclusão de que o itinerário terapêutico envolve a existência de redes sociais de ajuda, que 

são indispensáveis e se constituem entre pessoas e instituições. Com certeza, a família aparece 

preponderantemente como a primeira forma de apoio, mas ela geralmente não consegue 

trilhar sozinha o percurso do tratamento. Logo, o apoio externo que se faz necessário leva à 

análise de que, além de ser uma questão de família, a doença é um evento social.  

 

 

 2.2 – Emoções  

 

Até aqui, falamos da experiência social condicionada pela doença. Situamo-la no 

domínio público das entidades de suporte e das outras formas de vínculos sociais que se 

formam em decorrência da doença. Mas, a pesquisa me chamou ainda a atenção para as 

questões intersubjetivas relacionadas às experiências emocionais, destacadas pelos meus 

interlocutores como imersas no percurso terapêutico.  

Como mostrei antes, o câncer era freqüentemente associado a sentimentos e sensações 

de sofrimento, estresse, angústia, medo e dor no contexto estudado. Nos casos empíricos, 

esses aspectos se mostraram muito entrelaçados. Geralmente, o sofrimento, ocasionado em 

parte pela dor, gerava estresse e angústia e ambos levavam ao medo. Com isso, a doença, 

entendida como “a experiência da fragmentação e do estranhamento da pessoa para consigo 

mesma” (CAROSO e RODRIGUES, 1998: 145), gerava todas essas sensações 
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concomitantemente.  Os autores citados colocam também que a idéia de sofrimento – que no 

meu campo empírico perpassava praticamente todas as emoções negativas – envolve tanto 

experiências físicas quanto emocionais. Essa definição é interessante porque na minha 

pesquisa a idéia de sofrimento mescla sensações corporais, como a dor, com experiências 

emocionais, como medo e angústia.  Alves e Rabelo (1999, p. 193) colocam que “não há 

consenso na antropologia sobre a natureza da experiência emotiva”. Os autores apontam que 

há duas principais vias na antropologia sobre o tema: uma em termos de expressão e a outra 

em termos da constituição das sensações emotivas. Na primeira, a cultura oferece as regras e 

símbolos através dos quais são expressas as emoções, estas entendidas como derivadas de 

processos psicofisiológicos. Na segunda, a cultura aparece como constituinte dos processos 

subjetivos que determinam a experiência emotiva. Nesse segundo sentido, as emoções estão 

imersas no universo cultural do sujeito. Ou seja, a cultura não só dá forma à sua expressão 

como a constitui. Esta última perspectiva está bem sublinhada em Geertz (1978), com quem 

fica posto que, na constituição do homem enquanto tal, os fatores de ordem psicofisiológica e 

as influências culturais não estiveram separados em camadas, como pretendem as explicações 

de origem positivista, mas fundidos ininterruptamente, de forma a constituírem-se 

mutuamente, de modo indissociável.  

No meu campo empírico, experiências emocionais intensas afetavam as crianças e as 

suas mães, que a acompanhavam durante todo o tratamento, assim como a família como um 

todo. As mães atribuíam o desgaste emocional da criança mais ao processo de tratamento do 

que à doença em si. Havia, assim, o consenso de que o processo terapêutico gerava 

“debilidade emocional”. A quimioterapia e a radioterapia foram apontados por elas como 

causadores de enjôos - que faziam com que a criança ficasse querendo vomitar, quietinha, só 

na dela, irritada e com falta de apetite -, estresse e agressividade. Lúcia associou as alterações 

emocionais da sua filha, Lídia, aos medicamentos consumidos pela criança, mas essa 

interpretação partia das explicações que recebeu dos profissionais de saúde:  

 

Os aperreios dela é porque dizem que esse remédio deixa muito estressada. 
Num pode fazer muita raiva, num pode bater... eu digo: pois eu vou deixar 
bater em mim, porque tá dum jeito que ninguém sabe! Se fizer raiva, ela diz 
que vai mandar o pai matar, se aperrear ela. Ninguém ensina não. O que é 
ruim ela aprende, o que é bom num aprende. Todos lá, as mães, diz assim: é 
um estresse que dá, é um estresse, é um aperreio! Todos os paciente que eu 
vejo lá diz que é por mode esses remédio que eles toma. E eu até achei, 
porque ela num era assim não. Ela num era respondona, ela me obedecia... 
(Lúcia, 28 anos, mãe-acompanhante).  
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O relato de Lúcia sobre a agressividade da filha depois do tratamento era recorrente 

entre muitas outras mães, tal como ela mesma indicou. As mulheres percebiam nos filhos as 

alterações emocionais e recebiam dos médicos a explicação que a postura mais agressiva das 

crianças decorria do tratamento, discurso que elas reproduziam. Observo que as minhas 

informantes eram muito informadas em termos médicos, no sentido de que, mesmo 

distorcendo as explicações de cunho clínico ou reproduzindo-as parcialmente, de modo 

fragmentado, era ao discurso médico que elas recorriam para explicar as alterações 

comportamentais da criança. Contudo, mesmo reproduzindo o discurso médico, essas 

concepções envolviam uma construção particular de significados para as emoções da criança, 

que se dava através de conversas entre os seus familiares, encenadas nos corredores dos 

hospitais e no espaço do GACC. Ou seja, as pessoas se apropriavam das explicações médicas, 

mas as mesclavam com suas próprias idéias. É tanto que algumas mulheres acreditavam que 

as mudanças comportamentais da criança decorriam do tratamento baseadas do depoimento 

de familiares de outra criança, não das explicações recebidas diretamente do profissional de 

saúde. As mulheres complementavam esse tipo de explicação com o entendimento de que a 

criança também agia por má criação, ou seja, por falta de disciplina, típica de criança. As 

mães também observavam que, às vezes, a criança se aproveitava da sua condição de doente 

para querer ser protegida e evitar receber castigos e punições. Goffman (1988) aborda esse 

aspecto demonstrando os diversos usos sociais que a pessoa podem fazer da sua condição de 

“incapacitada” em várias situações da vida prática. 

As mães também associavam as mudanças comportamentais dos filhos às 

modificações corporais causadas pela doença. Geralmente, as mulheres descreviam as 

mudanças físicas juntamente com as comportamentais, como se houvesse uma ligação entre 

esses dois fatores. Está aqui em jogo a forte associação existente entre as emoções e o corpo, 

este compreendido em termos médicos como gerador de processos psicológicos responsáveis 

pela experiência emotiva (COELHO e REZENDE, 2010).  O sentido que as mães davam para 

a categoria enjoado(a), recorrentemente empregada por elas, que remete concomitantemente a 

sensações físicas e emocionais, ilustra bem essa relação das emoções com o corpo.  As 

mulheres utilizavam o termo para definir o estado biológico do corpo e as alterações 

emocionais da criança simultaneamente ou um ou outro, de forma isolada.  Logo, a mãe 

justificava que a criança estava (ou havia ficado) enjoada porque tinha vômitos, dores de 

cabeça, mal-estar ou porque estava quieta, triste, chateada, irritada, etc. Em algumas falas, 

notei ainda que as alterações emocionais da criança apareciam, em parte, como efeito das 

mudanças corporais no que tangia à aparência do corpo.  
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Assim, ele ficou muito irritado, ele chorava muito, ele ficou muito magrinho, 
o cabelo dele ficou todo... não tinha cabelo nem assim, nos cílios. Ele 
dormia com o olhinho meio aberto porque não tinha um pingo de cabelo. Eu 
vinha de Assú pra Natal. Eu vinha por uma camionete da prefeitura, que 
chegava aqui mais cedo. Aí o exame no Varela é até oito horas, Ave Maria! 
Mas pense numa pessoa boa! Olhe, ele dava show dentro do carro, ele 
puxava meu cabelo, ele dava na minha cara, ele chamava nome comigo... 
Até agora, há poucos dias, eu ia fazer exame de sangue nele, ele 
esculhambava, ele era muito assim... Ele ficou muito agressivo, muito 
agressivo, muito! (Adélia, 21 anos, mãe-acompanhante).  

 
 
Normalmente, as mães descreviam o processo da queda do cabelo como doloroso para 

a criança, associando à mudança física as sensações de tristeza, medo e agitação. Nos relatos 

delas, é como se sintomas como perda de peso e palidez não chocassem a criança como 

acontecia com a perda do cabelo.  Algumas mães diziam que o cabelo representava uma parte 

do corpo valorizada pelos filhos, que eles gostavam e achavam bonita. Sua perda operava, 

então, talvez como um elemento que sinalizava a agressividade do câncer. Ou seja, a doença 

passava a ser melhor percebida no momento que afetava algo de valor para a pessoa. As 

crianças, pelo menos as menores, não tinham uma compreensão elaborada da situação que 

lhes atingia. As sensações de medo, por exemplo, lhes afetava mais quando elas passavam por 

procedimentos clínicos considerados dolorosos, como cirurgias e injeções de medicamentos, 

do que quando apareciam associadas à idéia de risco, que era a forma em que o temor mais 

abalava os seus pais. Naturalmente, a criança também era atingida pelo medo que estava 

associado à idéia de risco, só que o medo de sentir sensações corporais desagradáveis lhe 

afetava mais imediatamente. Logo, dentro desse tipo de plano cognitivo, a queda de cabelo, 

decorrente dos tratamentos à base de quimioterapia, era algo que, situado da dimensão física, 

atingia a criança pela sua “concretude”.  

Leach (1983) demonstra que o uso do cabelo, assim como do corpo em geral, em 

rituais públicos denota o seu sentido social para determinados grupos culturais. Assim, o 

cabelo, como qualquer outra parte do corpo, pode simbolizar a posição do sujeito no mundo. 

Com a sua argumentação, ele tenta provar que o corpo não é uma entidade neutra - já que ele 

adquire sentido culturalmente - e que ele não está à parte da ordem social, sendo, 

contrariamente, capaz de ordená-la através das posições de status que ele indica.  Em minha 

pesquisa, a queda de cabelo não fazia parte de um ritual público, ela era uma conseqüência do 

câncer, mas acabava funcionando como uma marca social da doença, simbolizando para o 

próprio enfermo e para a sociedade o “status” de doente da criança. Na pesquisa de Aureliano 

(2006), feita com mulheres vítimas de câncer de mama, as mudanças corporais associadas à 
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doença e ao tratamento também foram identificadas pelas suas informantes como uma das 

conseqüências mais temidas da doença. A queda do cabelo e a perda da mama, além de 

provocarem uma crise identitária na vítima, eram temidas como um sinal social da doença, 

que comunicariam para os outros a sua condição de enferma. Ao tratar teoricamente do 

“estigma”, Goffman (1988) analisa que, enquanto atributo social depreciativo, ele aparece 

justamente em contextos de interação social, mediante contatos face-a-face. O autor explica 

que, nessas situações, os sinais corporais que rompem com determinadas “expectativas 

normativas” de interação operam como uma marca negativa de categorização social da pessoa 

que os porta. Assim, além de gerar na criança dúvidas e inseguranças em relação à sua própria 

identidade, que se torna ambígua em decorrência de alguns sintomas e seqüelas (ADAM e 

HERZLICH, 2001), a queda de cabelo também era impactante devido à conotação social da 

marca corporal. Pedro analisou que, em algumas situações, foi “estigmatizado” devido à 

queda de cabelo e outros sinais corporais decorrentes da doença e do tratamento:  

 

As amizades, eu num era como antes, tinha muitas amizades com muitos 
adolescentes da minha rua, perto mesmo donde eu morava. E agora, num é 
como antes, eles num quer ficar perto de mim, tem preconceito. E eu 
também num gosto de ficar perto deles, de... Pra eles num ficar dizendo as 
coisas comigo, e muitas vezes até eu sinto vergonha de ir, vergonha de ir 
pro colégio. Os menino fica perguntando, olhando, querer fazer perguntas, 
aí eu fico com vergonha. Assim, admirando a doença... Porque o cabelo ele 
é caído, ele cai e também porque eu emagreci muito, e minha cor foi 
desaparecendo, eu era moreno, moreno, agora to mais pálido. Eu não fui 
pro colégio ainda, né? Eu vou estudar o próximo ano, pra ir pro colégio eu 
vou usar um chapéu. Tem muitas pessoas no ônibus que num quer sentar 
perto de mim, preconceito... E também tem muitos que diz, chama eu de  
apelido, nome feio mesmo, eu só num digo que é uns palavrão horrível que 
eles dizem. (Pedro, 15 anos, portador de um câncer na região da bexiga). 

 
   
Zilda disse que um dos processos mais difíceis para o seu filho Marcondes, de 4 anos, 

foi justamente a perda do cabelo. Ela relatou que a situação implicou maior apoio emocional à 

criança por parte dela e do marido, pois ela provocou muito desânimo na criança. Mesmo 

sentindo o incômodo de ver o cabelo caindo, a criança desejou não raspá-lo e os pais 

respeitaram sua decisão. Zilda disse que sempre tentava animar o filho, dizendo que o novo 

cabelo que nasceria seria ainda mais lindo do que o que estava caindo. A mãe disse que a 

situação da doença em geral ainda tornou o filho mais sensível emocionalmente: Ele ficou 

assim, mais meigo. Ele quer estar perto das irmãs, do pai...  

Como eu disse, as falas das mães das crianças indicavam uma estreita vinculação entre 

as alterações emocionais dos filhos e as mudanças e experiências corporais (no sentido 
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fisiológico) que passavam. Embora tal associação supusesse uma visão objetivada das mães 

sobre a experiência emotiva dos filhos - respaldada no campo explicativo da medicina - as 

concepções estavam fundamentadas, porém, em idéias sobre o funcionamento do corpo e este 

estava, de acordo com tais idéias, relacionado a diversas expressões emocionais. O corpo 

biológico (e as emoções incorporadas) que as mulheres percebiam nos filhos estava revestido 

de significações culturais, encontradas geralmente em contextos ocidentais, caracterizados por 

uma “etnopsicologia” específica (COELHO e REZENDE, 2010), assim como nos contextos 

particulares em que elas viviam. Ou seja, por trás de tal visão das emoções, estava em questão 

tanto o pertencimento das minhas interlocutoras à cultura médico-universalista ocidental – na 

qual, de uma maneira racionalizada e generalista, as emoções são identificadas como 

processos psicológicos - quanto as suas (re)significações próprias, que, embora partissem 

dessa visão psicofisiológica do contexto ocidental, eram construídas com base nas suas 

experiências particulares.  

Para as mães, as alterações emocionais estavam relacionadas às preocupações com as 

questões de saúde assim como com o cansaço e cobranças decorrentes tanto das demandas da 

criança quanto da família em geral. Como apontei, o medo era um sentimento que se 

expressava nos pais da criança associado às idéias de risco e de morte. Esse tipo de emoção 

apareceu em outros contextos de pessoas convivendo com doenças consideradas clinicamente 

e culturalmente “graves”, tais como no de pessoas vivendo com HIV/AIDS (VALLE, 2010) e 

no de mulheres com câncer de mama (AURELIANO, 2006). Assim, as eventuais pioras que 

poderiam aparecer durante o curso da doença eram muito temidas. Com isso, havia um 

controle permanente de taxas de sangue, plaquetas, etc. Esse aspecto será mais detalhado no 

próximo tópico.  

Outro tipo de referencial para medir as possibilidades de cura ou melhora da doença 

era a comparação com o caso de outras crianças que sofriam o mesmo tipo de câncer ou 

doença hematológica. Era freqüente as mães citarem casos de crianças que tiveram o mesmo 

tipo de doença que seus filhos e acabaram se curando ou falecendo, avaliando, então, os 

avanços e retrocessos da enfermidade. A morte de uma criança, seja pelo mesmo tipo de 

câncer ou por uma doença diferente, causava muita aflição nas mães e nas próprias crianças. 

O sentimento era gerado tanto pela perda em si, pois eram estabelecidos laços entre pessoas 

que se encontravam na mesma situação, como pelo temor de que o mesmo ocorresse com 

outras crianças. O luto pela morte de crianças no grupo era, assim, uma dor compartilhada por 

todos, inclusive pelas próprias crianças. Normalmente - sobretudo quando o grupo funcionava 

na sede anterior - as crianças se apegavam umas às outras, e quando alguma delas morria, as 
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demais sabiam logo do acontecido.  Nas ocasiões em que alguma criança morria ou estava 

hospitalizada em fase terminal, o clima no GACC ficava bem tenso e o estado grave de uma 

criança, o seu falecimento e a causa da sua morte era um assunto comentado pelas mães na 

presença dos filhos. Assim, conversas informais sobre esse assunto, motivadas pelo temor da 

doença, embora realizadas pelos adultos, também faziam parte do ambiente onde viviam essas 

crianças, compondo também a experiência emotiva delas. No caso de uma das mães, a 

experiência de ter presenciado o falecimento de uma criança com câncer no hospital em que o 

filho estava internado foi carregada de sentimentos de aflição: 

 

Dentro de quatro meses, eu já presenciei caso de duas crianças. E quando 
eu fui pra casa, já quando eu cheguei um tempo, me vem alguém e diz: 
fulanim faleceu! E quando eu soube que faleceu, menina eu só faltei não 
subir pra cima. Me dá aquele desânimo, sabe? É... num é falta de fé, a gente 
tem fé, mas, na mesma hora, dói enquanto mãe. Em mim dói! Teve uma vez 
que quando eu cheguei vieram dizer: Lucas morreu. Menina, eu só faltei não 
subir a escada com meu menino. Eu era subindo a escada e dizendo: meu 
Deus, eu vou subindo com meu filho, será que eu devo? Dá aquele 
desânimo, sabe? Mas, na mesma hora, Deus me dá aquela força (Zaíra, 24 
anos, mãe-acompanhante).  

 
  

 No caso de outra mulher, Valéria, o sentimento de medo da morte do filho foi gerado 

devido à experiência anterior de câncer dentro da família. Tendo sido a principal “cuidadora” 

da mãe durante a fase em que ela esteve hospitalizada e, por isso, presenciando todo o 

sofrimento vivenciado antes de sua morte, Valéria disse que, quando soube do diagnóstico do 

filho, lhe veio de imediato a idéia de morte. No trecho que segue, podemos observar a reação 

emocional de Valéria quando recebeu a notícia do diagnóstico e a associação que fez do 

câncer com a idéia de morte em decorrência da sua experiência como “cuidadora” da mãe.  

 

Pra mim, eu pensei que ele ia morrer, porque eu passei tudo com minha 
mãe! Eu quem cuidava da minha mãe, com meus três filhos. Eu já tinha três 
filhos, e eu quem cuidava da minha mãe, porque eu tinha três irmãos tudo 
homem, e a única fêmea que tinha era eu. Então, eu era pra tudo: pra 
consulta da minha mãe, a roupa dela era eu quem lavava, a casa, pra cuidar 
de menino, pra fazer tudo12... Eu fiquei bem magrinha. Aí vi aquele 
sofrimento todinho da minha mãe. Praticamente a minha mãe morreu nos 
meus braços!E quando eu recebi a notícia que ele tava doente também, eu 
imaginei que ele ia morrer. Eu fiquei desesperada dentro do hospital, 
chorei! Aí o médico disse: olhe, tenha paciência que seu filho não vai 
morrer não. Criança assim tem mais chance de cura... Mas, foi um choque 

                                                 
12 Aqui podemos notar a naturalização que Valéria promove a associação das atividades de cuidado à mulher. 
Embora vivendo uma situação de extrema sobrecarga, ela demonstra entender que, diante da circunstância de ser 
a única fêmea da família, ela teria o dever moral de assumir todos os encargos do cuidado do ente enfermo. 
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pra mim! Eu chorava dia e noite. Quando eu vi o cabelo dele caindo, então 
que... Ele dizia: manhinha, porque meu cabelo ta caindo? Eu dizia: meu 
filho, é o sabonete que ta estragado, por isso que o cabelo tá caindo, mas o 
cabelo vai crescer, vai ficar bem bonito! Mas, graças a Deus, Deus fez esse 
plano na vida dele, curou ele, e hoje ele ta aí (Valéria, 24 anos, mãe-
acompanhante)  

 
 

  Segundo os relatos citados de Zilda e Valéria, embora a associação do estado de saúde 

dos filhos com a notícia da morte de uma criança e a experiência de falecimento da mãe em 

decorrência do câncer lhes tenham levado a um estado de aflição, a fé em Deus apareceu 

como um fator de re-ordenamento das emoções. Podemos perceber, através dos trechos 

retirados das citações anteriores, que os relatos emocionalmente dramáticos envolvendo a 

doença encontram um desfecho positivo através do recurso da religiosidade e fé cristãs: Dá 

aquele desânimo, sabe? Mas, na mesma hora, Deus me dá aquela força (Zilda); Mas, graças 

a Deus, Deus fez esse plano na vida dele, curou ele, e hoje ele tá aí (Valéria). No trabalho de 

Valle (2010), as experiências emotivas tensas decorrentes do diagnóstico de AIDS - 

permeadas também por “medo”, “tristeza” e “sofrimento” - eram, em certa medida, 

“redimensionadas por uma valorização da vida, ainda mais através da participação em uma 

ONG AIDS” (VALLE, 2010, s/p). Praticamente todas as mães do meu universo de pesquisa 

recorriam a Deus como o re-estabilizador das aflições envolvidas na experiência da doença. 

Se, como na vida, no campo emocional as pessoas buscam aparatos para reordenar as suas 

experiências, dando-as inteligibilidade através da reparação das possíveis ambigüidades 

(DOUGLAS, 1976), no meu campo de pesquisa, elas o fazem recorrendo ao recurso da fé em 

Deus, que, tal como veremos, oferece respostas e soluções durante todo o processo da doença 

e mesmo após o seu desfecho, explicando-o.  

 Além do desgaste emocional relativo ao estado de saúde dos filhos, as mães sentiam-

se aflitas por temerem não conseguir conciliar a função de “cuidadora” com as outras 

atribuições da maternidade e com os papéis de esposa e dona de casa. Assim, era comum elas 

se sentirem deprimidas. Empregadas como categorias singulares, tristeza, desânimo, cansaço, 

sofrimento, estresse, raiva, angústia, preocupação e depressão eram sentimentos e sensações 

que as mães associavam ao processo do tratamento. Esses tipos variados de sentimentos e 

sensações compunham uma “linguagem das emoções”, que se construía com base na vida 

cotidiana ligada ao tratamento, reforçada através da interação entre as mães das crianças no 

âmbito do GACC, colocando em questão a indispensabilidade da vida social na “construção” 

das emoções (ABU-LUGHOD e LUTZ, 1990). Podemos dizer que no espaço comum da 

entidade, através das trocas discursivas, as experiências dramáticas semelhantes ganhavam 
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um sentido emocional comum, levando a formação de “comunidades emocionais” 

momentâneas (JIMENO, 2010). Esses sentimentos eram identificados pelas mulheres 

principalmente na fase crítica do tratamento, referida pelos profissionais e pelas próprias mães 

como os primeiros meses após o diagnóstico, onde a criança passa por tratamentos mais 

intensivos e, às vezes, por cirurgias.  

Viagens intermunicipais cansativas, financiadas com recursos escassos, ou mesmo 

viagens feitas entre localidades distantes de Natal, em ônibus lotados, às vezes com mais de 

um filho no colo, estadias em hospitais, abandono do emprego, falta de dinheiro para 

subsidiar o tratamento do filho doente e manter os demais, cobranças e críticas dos familiares, 

fora as preocupações com a criança, eram alguns dos fatores que levavam as mães a uma 

situação de grande desgaste emocional. Em algumas situações, as mulheres chegavam a 

apresentar problemas de saúde gerados pelo abalo emocional da doença. Esse foi o caso de 

Rosa.  Quando recebeu o diagnostico de câncer da filha, ela disse que teve problemas de 

amnésia, não reconhecia algumas pessoas e esquecia acontecimentos imediatos, além de ficar 

meio desligada do que ocorria ao seu redor: Porque as pessoas chegavam, falavam, e eu num 

escutava, num sabia nem o que as pessoas estavam falando. Minha cabeça ficou muito 

confusa na época. Até hoje, eu me acho prejudicada, porque eu sou muito esquecida agora 

(Rosa, 31 anos, mãe-acompanhante). 

 Os encargos trazidos pelo tratamento do filho também geraram na vida de Marta 

problemas de saúde ligados ao desgaste emocional. As dificuldades, envolvendo conflitos 

familiares e crises financeiras, ocasionaram um quadro de depressão. Há oito anos da época 

em que a entrevistei, um dos filhos dela havia apresentado um problema de crescimento no 

fígado, sobre o qual os médicos ainda não haviam conseguido fechar um diagnóstico. Apesar 

de ter nomeado a doença como “esplenamegalia”, Marta disse que os médicos consideravam 

a enfermidade uma doença misteriosa. Por acompanhar o filho em viagens constantes para 

consultas e exames médicos, Marta foi dispensada do emprego de cozinheira de restaurante, 

pois os seus patrões não aceitaram manter uma empregada que faltava constantemente. Em 

seguida, surgiram os problemas financeiros. A família de Marta, composta por ela, o marido, 

e três filhos - duas crianças, de 1 e 8 anos e um adolescente, de 18 anos, que possuía um cisto 

na cabeça e tomava remédio controlado para os “nervos” -, passou a contar com uma renda 

familiar de quinhentos reais, provinda do trabalho remunerado do marido na agricultura, e 

com uma ajuda financeira do programa governamental “Bolsa Família”. Os constantes gastos 

trazidos pelo tratamento, incluindo viagens e compra de medicamentos, resultaram em um 

acúmulo de dívidas para a família. O surgimento de um corte no benefício do programa 
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governamental só veio a agravar a crise financeira já instaurada. Endividada, tendo a água 

cortada e móveis e eletrodomésticos penhorados em decorrência de ter sido processada na 

justiça por não ter pago o curso de computação que o filho doente fazia, Marta já encontrava-

se sem ânimo. Somada aos problemas já existentes, a sogra de Marta começou a levantar 

suspeitas sobre suas viagens para Natal. A sogra dizia que Marta ia passear em Natal, 

duvidando que o tratamento do neto requeresse tantas viagens.  

Como o marido de Marta passava a semana no sítio, ela não tinha com quem deixar a 

outra filha menor, de 1 ano, para viajar com o filho. Às vezes, ela conseguia deixá-la com a 

sogra e outras com uma vizinha, mas a ajuda era muito eventual. A sogra não se mostrava 

disponível a tomar conta da filha de Marta, o que a obrigou a faltar muitas consultas. Diante 

da situação tensa na qual se encontrava, Marta começou a apresentar sinais de depressão: 

chorava o tempo todo e não conseguia fazer nada. A situação tornava-se mais difícil porque a 

mulher passou a se sentir muito só, sem ter com quem conversar, já que o marido morava 

praticamente no sítio em que trabalha.  

 

Aí a médica passou um calmante pra eu tomar. Porque, quando dá dez hora 
– agora não, que eu pego a conversar com uma pessoa, com outra, aí ta 
aliviando mais -, mas quando dava dez horas, eu sozinha mais eles em 
casa... Dez horas do dia, três horas da tarde, começava a faltar o fôlego; e 
aquele entalo aqui tampando; e eu tonta, tonta. Tinha que ficar deitada, o 
tempo todinho. Tinha vez que a menina só faltava cair da rede dormindo, e 
eu adormecia, não cuidava nem da menina. Agora não, agora eu to evitando 
mais ficar sozinha, sabe? Fico só conversando, conversando, é melhor! 
(Marta, 39 anos, mãe-acompanhante).  

 
Como se não bastasse tantos problemas, Marta ainda descobriu posteriormente, através 

de exames médicos, que a sua filha mais nova também tinha a doença do irmão de 8 anos. 

Marta disse que as preocupações com os problemas de saúde dos filhos, as dificuldades 

financeiras, os conflitos familiares, a sensação de cansaço e ainda o sentimento de solidão fez 

com que ela se sentisse muito estressada.  Mas, apesar de todas as dificuldades que a 

cercavam, ela afirmou não ter podido se entregar completamente aos problemas emocionais 

porque, caso o fizesse, não poderia seguir com o tratamento dos filhos: Aí, eu só vivia 

chorando direto, chorando,chorando. Aí, eu tive que botar na cabeça: ou eu cuidava dele, ou 

eu ficava doente! 

Na pesquisa, as emoções eram percebidas pelos informantes tanto no plano 

psicofisiológico – quando a mãe atribuía a maior agressividade do filho ao tratamento à base 

de quimioterapia – como a partir do estilo de vida considerado estressante que o 
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acompanhamento do tratamento implicava.  O que se conclui, enfim, é que a trajetória do 

tratamento aparece no contexto dessas famílias repleta de tensões, expectativas e esperanças, 

que culminam em manifestações emotivas que ajudam a construir o sentido da doença para as 

pessoas. 

 

 

2.3 – Doença, Medicina e Religião: os médicos são importantes, mas quem dá a cura é 

Deus! 

 

 Durante a pesquisa, algo que me chamou bastante a atenção foi o grau de proximidade 

que as famílias de crianças doentes mostravam com o sistema biomédico de saúde. Apesar de 

grande parte das famílias serem oriundas do interior do Estado e do meio rural potiguar, não 

notei uma recorrência a terapeutas “tradicionais”, por exemplo curandeiras e rezadeiras13 

(SANTOS, 2007). Todavia, considero que a proximidade com as explicações médicas não 

estava fundamentada em um amplo conhecimento científico, mas na crença cultural 

depositada no sistema biomédico como campo de conhecimento autorizado para tratar sobre 

questões de saúde e doença. Em pesquisa sobre o mundo social do HIV/Aids,  Valle (2003) 

observa que há usos disseminados globalmente e a apropriação de práticas terapêuticas 

biomédicas. Ele percebe o trânsito delas entre processos culturais de alcance ampliado, que, 

de diferentes formas, afetam contextos mais locais.  É com base nesse aspecto, que envolve a 

“fé” no sistema biomédico, que analiso as interações das famílias, e inclusive das crianças, 

com os jargões médicos e a adoção dos métodos de cuidado e controle da saúde. Está em 

questão igualmente as relações de poder entre agentes e grupos sociais em interação no caso 

de uma doença específica.  

 De modo simultâneo à legitimidade dada à medicina, existe ainda um conjunto de 

crenças, discursos e práticas específicas de caráter religioso que convergem boa parte das 

expectativas relativas à cura da criança com câncer. No meu contexto de pesquisa, afirmava-

se que a “fé em Deus” era indispensável para o enfrentamento da doença e de seu drama. Ela 

era vista como necessária tanto para o alcance da cura como para o alívio das tensões 

inerentes ao processo do tratamento, inclusive as emocionais. Assim, as famílias seguiam, 

                                                 
13 Se as mulheres faziam uso de práticas de cura alternativas às médicas, elas não as relataram nem as deram 
destaque nos seus relatos. Porém, não posso afirmar que elas não as utilizavam. 
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dentro das suas condições de possibilidade, tratamentos biomédicos rigorosos, sem 

minimizarem a interferência de Deus no rumo do processo terapêutico. Não havia  

antagonismo entre o suporte biomédico e o religioso. Deus, aliás, era tido como o condutor 

primeiro do processo terapêutico, que se dava, na prática, em termos biomédicos. 

 

 2.3.1 – A aquisição de conhecimentos terapêuticos  

 

Os familiares das crianças não tinham, em sua maioria, uma formação escolar 

completa. Eles também não possuíam o hábito de freqüentar clínicas médicas regularmente. 

Devido à limitada condição financeira e às limitações de acesso ao sistema público de saúde, 

a maior parte das famílias só procurava as unidades de saúde quando alguém apresentava 

sinais de doença. Dessa forma, antes da descoberta da doença do filho, a mãe, enquanto 

“cuidadora” principal, não possuía uma considerável familiaridade com os termos e 

procedimentos clínicos. As noções se restringiam mais a experiências em que elas lidaram 

com doenças bem mais simples, como resfriados. Além disso, as crianças não haviam 

adquirido noções e práticas de cuidado da saúde que passariam depois a adotar.  Mas o 

surgimento de uma enfermidade mais grave levou a família a seguir por um percurso 

terapêutico através de espaços próprios do sistema público de saúde, que aproximou essas 

pessoas da adoção de medidas relativas ao controle da vida em termos biomédicos. Encarada 

dessa forma, a doença levava, de certo modo, a uma percepção biológica do corpo, que 

impulsionava a aquisição de conhecimentos terapêuticos médicos por parte dos familiares da 

criança e mesmo por ela própria. A inserção dessas pessoas em espaços, rotinas e práticas do 

sistema biomédico, através da aquisição de saberes e práticas de cuidado médico, demonstra a 

percepção de uma identidade ligada ao corpo biológico, que por sua vez, estava revestido de 

significações sociais (HERZLICH, 2004). 

A experiência das crianças e adolescentes com a doença trazia um conhecimento sobre 

os seus sintomas, da noção do cuidado acerca dos seus riscos. Embora a criança não 

apreendesse de uma maneira ampla as questões que envolviam o câncer ou outro tipo de 

doença hematológica, na sua linguagem e cognição específicas, ela lhe atribuía um sentido. A 

significação que ela produzia partia das suas próprias sensações corporais, aprendidas 

socialmente, e da re-apropriação das falas e discursividades dos adultos, inclusive dos 

profissionais de saúde. Para as crianças com mais idade e os adolescentes, naturalmente, 

observava-se um manejo desenvolvido e loquaz de termos técnicos do câncer. Nesse aspecto, 

a criança aparecia como um sujeito que operava sua própria agência no mundo social, capaz 
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de interpretar as suas próprias experiências e dar-lhes sentidos particulares, embora elas 

estivessem envolvidas em teias de relações de poder, onde os adultos estavam presentes 

contribuindo com grande parte das suas referências (ORTNER, 2006). Por exemplo, Luíza de 

15 anos explicou que já havia superado a fase crítica do câncer e se considerava curada pelo 

fato da doença ter se estabilizado.  Falou que freqüentava o GACC apenas eventualmente, 

para ver os meninos e para as festas e que gostava de realizar visitas às outras crianças 

internadas no hospital, mas que, no momento, as visitas não estavam sendo feitas porque ela 

estava com pouca imunidade, com as defesas baixas. A garota descreveu a sua doença e falou 

da existência de outras associadas à quimioterapia: minha doença é linfoma, é no sangue. Ela 

também falou que acreditava que a doença fosse hereditária, já que pessoas da família do seu 

pai já haviam tido o mesmo problema de saúde. Em relação à experiência da doença, Luíza 

relatou que foi ruim e foi bom e justificou: eu perdi o meu cabelo que foi a coisa que eu mais 

gostava. Ela sugeriu que o aspecto positivo estava associado ao fato de ter conhecido muita 

gente nos hospitais e na entidade. Também Edna, de 15 anos, demonstrou familiaridade com a 

linguagem médica associada à sua doença.  Contou-me que não poderia extrair uma unha 

cravada porque estava com as plaquetas baixas. Ela esclareceu que não deveria ser 

imprudente ao tratar a inflamação da sua unha: Eu não posso tomar toda qualidade de 

remédio. Segundo a explicação dela, se botar soro, botar pomada em cima, é arriscado dá 

uma infecção. Nesse caso, assim como em outros, estavam sendo usados categorias, 

expressões e idéias biomédicas a partir de concepções que podiam ser diferentes das médicas, 

apoiadas em significados culturais laicos.  

 Outro aspecto relativo ao tratamento da doença diz respeito à noção de prevenção. As 

crianças maiores incorporavam uma série de cuidados preventivos ligados à saúde. Ao falar 

sobre sua doença, uma hemofilia A, Gustavo, de 14 anos, a definiu da seguinte maneira: uma 

doença um pouco complicada, mas dá pra viver bem se você souber administrar. Você num 

pode fazer muito esforço físico, tem que tomar cuidado pra num levar pancada, se cortar, 

essas coisa assim.  Pedro, de 15 anos, também relatou alguns cuidados administrados por ele: 

Hoje eu não posso pular, num posso nadar, eu também nadava, num posso jogar bola, 

porque não pode levar pancada, não pode cair, num pode ficar na poeira14.  

Quando entrevistei José, de 43 anos, o pai de Dália, de apenas 8 anos, em sua casa, 

localizada na zona norte de Natal, a garota participou da conversa, demonstrando 
                                                 
14 Em relação às rupturas sociais causadas pela doença, Canesqui (2007, p.20) indica que uma análise 
antropológica envolve justamente “atenção aos aspectos privados, à vida cotidiana, às rupturas das rotinas, ao 
gerenciamento da doença e à própria vida dos adoecidos”. Os discursos das crianças demonstram que esses 
aspectos estão de fato implicados na vivência com a doença. 
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conhecimento de termos e formas de controle da própria saúde. Dália comentou sobre o 

número das suas plaquetas e sobre os medicamentos que tomava para controlá-las - inclusive 

ela pegou em seu quarto e mostrou-me alguns dos medicamentos que usava: Primeira vez (em 

que foi internada) foi no Varela, porque as plaqueta tava em dez mil. Aí, quando ficou 

abaixado, eu já tomava “bovolina”. 

 Para algumas crianças menores, noções sobre o câncer menos elaboradas passam a ser 

formuladas com base no que elas ouvem dos adultos e de como eles direcionam-lhes cuidados 

a partir da sua condição de saúde. Havia mães que diziam que os filhos pequenos 

mencionavam termos como plaqueta baixa para se referir à doença, tal qual elas ouviam os 

adultos comentarem. Eunice, que era divorciada, colocou que, quando desejava sair para 

alguma atividade de lazer, tal como um show de música, sua filha, Elen, de cerca de 8 anos, 

implorava para que ela não o fizesse usando de sua condição de doente. Segundo a mãe, a 

criança fazia comentários que sugeriam perigo e risco, tal como: se eu sentir alguma coisa, 

passar mal... Nesse caso, a criança acabava utilizando a sua percepção sobre a interpretação 

que os adultos faziam da doença, sobretudo aqui sua mãe, para fazer apelos emocionais. Ela 

entendia que a sua condição de doente era algo que evocava maior cuidado por parte da mãe. 

Outra mulher explicou-me que sua filha, ao lembrar de tê-la visto internada, recebendo soro 

no hospital,  comparou sua situação à dela, entendendo que, no momento, passava pela 

mesma experiência que um dia vira a mãe passar: Ela disse assim: mãe, porque Jesus curou 

você e não me curou? [...] Eu acho que ela pensava que eu tinha também. Nessa situação, a 

criança ainda associou a doença à idéia de morte: Aí às vezes ela diz: mãe, se eu morrer, você 

vai chorar? Aí eu digo: não, não fale disso não. Eu não quero saber disso não! Nesses casos, 

a compreensão da doença pela criança não era propriamente biomédica, mas dependia de 

condições culturais e sociais que já possuía em razão das interações sociais com seus 

familiares.  

 Ainda que houvesse uma compreensão parcial da doença em termos biológicos, muitas 

mães relatavam que a criança não entendia as mudanças fisiológicas pelas quais passava, 

querendo, por isso, fazer as mesmas atividades que fazia antes da doença ou que via outras 

crianças realizando. Boa parte das mães disse que as atividades preferidas dos filhos doentes 

eram justamente as não recomendadas para sua saúde. Em uma “Reunião das Mães” do 

GACC, praticamente todas as mulheres presentes, cerca de seis ou sete, concordaram que as 

crianças adoravam praticar atividades consideradas nocivas à saúde, como correr, jogar bola 

e brincar na rua. Nesse sentido, as crianças menores normalmente não apreendiam 
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completamente as questões preventivas do câncer. A compreensão delas estava, geralmente, 

limitada à captura de parcelas das idéias que os adultos usavam para lidar com a doença.  

 Em uma situação no GACC, Flavinho, de 10 anos, que teve os globos oculares dos 

dois olhos retirados em decorrência de um câncer, presenciou uma conversa de sua mãe 

comigo sobre sua doença. Apesar da gravidade do caso da criança, sua mãe, Rosângela, 

mostrava-se satisfeita porque seu filho era visto como clinicamente curado. Entretanto, ela me 

disse que ainda tinha sido detectado um pequeno ponto de células cancerígenas na região dos 

olhos da criança, o qual deveria ser retirado com químio (quimioterapia) ou rádio 

(radioterapia) - tratamentos que deveriam impedir que o pequeno sinal de células se alastrasse 

para o cérebro do filho. Ela explicou que o ponto cancerígeno deveria ser combatido através 

dos dois tratamentos porque não tinha mais o que escavacar no olho do menino. Pediu, então, 

para que o garoto retirasse os seus óculos de proteção para me mostrar o local em que a célula 

cancerígena supostamente estaria localizada, apontando para o fundo da superfície, onde antes 

ficava o glóbulo ocular da criança15. A doença era explicada a partir do próprio corpo de 

Flavinho. Rosângela usava na explicação, sobretudo, termos técnicos, tais como quimio, 

radio16, biópsia e tomografia. Explicou-me ainda que todos nós temos uma célula 

cancerígena, sugerindo que ela às vezes se desenvolvia e, em outras vezes, isso não acontecia, 

demonstrando familiaridade com algumas explicações médicas. Ela me retratou oralmente 

como seu filho era bonito antes do “choque” do tratamento, com uma cor menos pálida e um 

belo cabelo liso, e disse que a doença e o tratamento mudava muito uma criança, que passava 

a diferir da normal. Além de Flavinho, Rosângela tinha mais seis filhos, que ficavam com sua 

mãe quando ela estava acompanhando a criança. Para explicar que seus outros filhos não 

tinham câncer, ela se referiu à criança doente como especial: só ele é especial. Ou seja, para 

ela, o filho era tido como especial pelo fato da doença, categoria que provavelmente ela 

utilizava para suavizar o estigma do câncer. No caso de Flavinho, ao presenciar 

cotidianamente relatos detalhados sobre a sua doença sendo feitos pela mãe, criava-se um 

campo propício para a aprendizagem parcial sobre questões envolvendo a própria doença.  

A princípio, os familiares da criança recorriam às unidades de saúde sem terem 

maiores noções sobre a doença e se realmente ela existia. A partir dos sintomas que descrevi 

mais cedo, as pessoas percebiam que, em termos biológicos, o corpo informava alguma 
                                                 
15 Em termos subjetivos, esse tipo de experiência me afetava, mas ao mesmo tempo me ajudava a perceber o 
modo naturalizado com que as mães e crianças aprendiam a lidar com a deformidade e sofrimento corporal.  
16 Quimio e radio são contrações, portanto apropriações dos termos biomédicos – não implica que ela usasse da 
mesma forma que os médicos usam, mas ela apropriou-se da visão médica e re-significou através de sua própria 
concepção e experiência.  
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disfunção. Ou seja, o que movia as pessoas a procurarem o sistema público de saúde era a 

legitimidade e autoridade que representava, já que, em termos práticos – à exceção das 

pessoas que já haviam passado por processos terapêuticos ou acompanhado casos de pessoas 

próximas nessa situação -, normalmente, não havia uma freqüência costumeira e rotineira aos 

órgãos hospitalares.  

Depois de se inserirem nas unidades de saúde e obterem explicações dos profissionais 

especializados, os familiares da criança adquiriam não só o aprendizado de saberes 

biomédicos como de práticas terapêuticas, que passavam a administrar cotidianamente. 

Contudo, a crença na eficácia das prescrições médicas e a sua aplicação eram, de certa forma, 

validadas à medida que não chocavam-se com as crenças culturais sobre saúde dos familiares 

da criança e com as possibilidades financeiras de viabilizá-las. Algumas mães deixavam de 

seguir uma ou outra orientação médica quanto à restrição do consumo de algum alimento pela 

criança, por exemplo, por acreditar que a comida não causaria danos à saúde, ou por outro 

motivo prático qualquer, como por perceber que no próprio hospital o alimento era servido 

aos pacientes ou pelo alimento já fazer parte do cardápio diário da família.  Quando eu 

perguntava, nas entrevistas, à mãe ou ao pai da criança sobre a doença, obtive de todos os 

entrevistados explicações médicas racionalizadas. Apesar da crença religiosa disseminada 

entre todos, no que tangia à definição da doença, ninguém me deu explicações religiosas. As 

explicações médicas dos meus informantes variaram desde respostas improvisadas na hora, 

em que eles tentaram me explicar nos seus próprios termos a causa ou característica biológica 

da doença, a respostas elaboradas e muito próximas das definições científicas padronizadas.  

Alves e Rabelo (1999) denominam a experiência da enfermidade como algo que não é 

apenas organicamente sensitivo e, portanto, determinado unicamente pela visão médica, mas 

que passa por uma construção de significados que deve situar o indivíduo perante a situação 

da doença e do seu processo, fazendo com que ele possa definir e saber explicar aquilo que 

ele está sentindo para os outros. Nas narrativas que se dão em torno da experiência da aflição, 

a metáfora, por sua característica de aproximação com a realidade, tal como ela é sentida pelo 

narrador, desempenha papel fundamental. É como se através da linguagem metafórica, e da 

sua permissão para inovações e entradas de cargas emotivas no discurso, o indivíduo pudesse 

transmitir as suas sensações a partir do seu próprio mundo de significados, que é o mundo 

determinado pela cultura que ele partilha juntamente com outros. Como coloca Byron Good 

(1994), nós não temos diretamente acesso à experiência de outros, mas as narrativas pessoais 

dos informantes é a forma pela qual podemos chegar o mais próximo possível das suas 

experiências relativas à doença.  
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É interessante notar que, nas definições sobre a doença dadas pelos informantes, as 

explicações “medicalizadas” receberam um toque metafórico sem, contudo, fugirem da 

proposta de sentido científico. Nas definições, a adesão à cultura médica fundiu-se ao mundo 

simbólico dos informantes, o que se deu através da linguagem aplicada nas explicações: É um 

tipo de tumor, que vem, que ele desenvolve bem ligeiramente e ele toma tudo. É um tipo de 

tumor que, se ele num for tratado logo, em 15 dias ele invade o corpo inteiro (Zilda, 24 anos, 

mãe-acompanhante); É o sangue querendo virar água. Ela sente assim alguma coisa quando 

ela toma quimioterapia (Mônica, 16 anos, mãe-acompanhante); Se abriu o tumor dele. Saiu 

uns bolo de carne, chegou a abrir, sabe? Se abriu mesmo. Do que eu vim de lá pra cá, se 

abriu assim um corte. Saía aqueles bolo de carne, e ele não chorava (Adélia, 21 anos, mãe-

acompanhante); Anemia falciforme ela vai mutilando (Aparecida, 37 anos, mãe-

acompanhante). 

A convivência com a doença levava algumas pessoas a dotarem-se e dependerem de 

um conhecimento mais aprofundado sobre a moléstia, informando-se sobre causas científicas, 

características e tratamentos através de conversas com médicos e da busca por informações 

através de pessoas com o mesmo problema e até por meio de revistas e da internet.  

Aparecida, particularmente, procurava sempre estar informada sobre descobertas e inovações 

terapêuticas relativas à anemia falciforme, doença portada pelo seu único filho há sete anos. 

Ela conviveu com a doença mesmo antes do nascimento do filho, através do convívio com o 

pai da criança, que também era portador da enfermidade. Além de ter anemia falciforme, o 

companheiro era seu primo. Ciente das possibilidades de transmissão genética da doença, 

antes de engravidar, a mulher se informou com médicos sobre as possibilidades de ter uma 

criança portadora da doença e sobre os encargos terapêuticos exigidos pelo nascimento de um 

filho com anemia falciforme. Assim, mesmo antes de seu filho nascer, ela já era 

superficialmente informada medicamente. Seu conhecimento se restringia mais às formas de 

controle da doença que ela via o companheiro adotar. Com o nascimento da criança, 

Aparecida iniciou uma corrida por médicos especialistas e conhecimento que pudessem ajudá-

la a melhor controlar a doença. Através dessa postura, ela acabou adquirindo um amplo saber 

sobre a doença, inclusive acompanhando a evolução das suas formas de tratamento.   

 

Porque, quando ele era pequenininho, a médica disse: não se preocupe. 
Daqui uns dias, você vai entender mais do que certos médicos. Porque é 
uma anemia desconhecida, né? Às vezes, nem todo médico tem o domínio 
dela. Aí, na época, ela me deu até o livrinho. Hoje ela já ta mais comentada. 
Mas, na época, ela me deu até o livrinho. Se eu tivesse viajando, precisasse 
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de um médico, aí já levava o livrinho, porque lá tem todas as informações 
(Aparecida, 37 anos, mãe-acompanhante). 

 

Aparecida me forneceu uma explicação muito elaborada sobre a doença, que condizia 

com a definição médica. Ao participar de uma palestra no GACC sobre anemia falciforme, 

que foi direcionada aos voluntários e ministrada pela psicóloga, percebi que a definição da 

doença dada por Aparecida se adequava muito bem à que obtive no evento. Ela me falou das 

disfunções fisiológicas que causam o mal, incluindo na explicação os nomes de substâncias, 

como glóbulos e hemoglobina. Segue um trecho em que Aparecida dá uma explicação sobre a 

doença apoiada em informações recebidas dos médicos e em literaturas científicas: 

 
 

Você é AA, traço AA com AS. Então, se você é um AS, você já tem o traço 
falcêmico, que são aquelas letras. Porque são várias letras as doença da 
anemia falciforme. Talicemia que chama. Então, são várias letras. Se você é 
AA, você é uma pessoa normal, mas, se você é AS, você já traz um traço, um 
traço falcêmico. Se você é SS você é doente realmente, você tem anemia 
falciforme mesmo. Ta entendendo? Aí, por causa disso, vai destruindo a 
hemoglobina. (Aparecida, 37 anos, mãe-acompanhante). 

 
 
Além das informações relativas à doença, Aparecida adotou diversas formas de 

controle, que iam das consultas médicas às mudanças de hábitos cotidianos, tal como o 

controle da alimentação, a restrição a ambientes desfavoráveis, as limitações na prática de 

atividades físicas, a restrição de contato com determinadas substâncias e com pessoas doentes. 

Segundo ela, a doença exigia sua presença constante ao lado do filho. Como nem todas as 

pessoas dos ambientes freqüentados por Celso estavam informadas sobre sua enfermidade, era 

necessário que a mãe da criança estivesse sempre monitorando o dia-a-dia dele, a fim de que 

ele não entrasse em contato com substâncias e ambientes desfavoráveis nem praticasse 

atividades ou consumisse alimentos não recomendados pelos médicos. Segundo ela, como 

algumas escolas em que o filho estudou não contavam com profissionais preparados, houve 

épocas em que ela precisou freqüentar as aulas junto com ele para evitar danos à saúde da 

criança. Ela disse que, por mais que explicasse a situação aos profissionais da escola, estes 

não davam à criança um tratamento propício à sua condição de doente. Aparecida interpretou 

a recusa por parte dos profissionais em adotar medidas preventivas com o filho como uma 

forma de preconceito. Uma professora, por exemplo, tentava obrigar Celso a comer o lanche e 

a realizar atividades físicas com crianças maiores, o que freqüentemente causava-lhe 

machucados. Para acompanhá-lo nesse tipo de ambiente e nas consultas médicas, Aparecida 
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optou por largar o emprego fixo de professora de história para fazer bicos (trabalhar 

esporadicamente). Ela disse que não se arrependeu dessa decisão porque priorizava seguir o 

tratamento à risca, o que exigia disponibilidade de tempo: colher sangue todo mês, ir pra 

médica... Tudo eu gosto de fazer direitinho, do jeito que a médica manda. 

As formas de controle adotadas por Aparecida eram comuns a outras pessoas. Uma 

concepção comum entre os informantes era a de que a criança doente ficava com as defesas 

baixas. Esse aspecto condicionava uma série de restrições que deviam ser assumidas pela 

criança e pelos seus pais, que ficavam encarregados de gerenciá-las. Como mostrei, tais 

restrições eram administradas pelos pais e familiares próximos e adotadas pelas próprias 

crianças. Por exemplo, os pais de Dália gerenciavam um controle rigoroso das dosagens de 

remédios e sobre as atividades físicas e a alimentação da filha. As medidas eram orientadas 

pelos médicos, o que condicionava o aprendizado de conhecimentos biomédicos pela família: 

As coisas dela é tudo guardada, todos os dias que ela vai pro médico, as receita, é tudo na 

prancheta... Pra dar um diagnóstico, um acompanhamento certo. Os pais de Dália eram 

orientados pelos médicos sobre as limitações em atividades físicas. Assim, eles ficaram 

sabendo que, de acordo com o número de plaquetas da filha, certa atividade ou brincadeira 

devia ser evitada. Nesse caso, tanto os pais como a criança eram informados sobre os números 

das taxas das plaquetas e sobre as medidas preventivas para controlá-las. Mas, o desejo de 

brincar e comer da criança acabava muitas vezes fazendo com que ela deixasse de lado as 

práticas de cuidado, demandando um controle ainda maior por parte dos seus pais.  

 Em uma determinada situação, Dália – que, durante uma consulta, havia conversado 

em particular com a médica sobre sua situação clínica - mentiu para os pais sobre o número 

desfavorável de plaquetas que tinha com a intenção de andar de bicicleta. Logo após a 

atividade, a menina teve de seguir urgentemente ao hospital. O pai de Dália, comentando 

sobre as formas de controle redobradas que ele e a esposa assumiram, então, no tratamento 

devido à impetuosidade da menina, demonstrou o saber racionalizado que foi adquirindo ao 

longo do processo terapêutico: 

 

Segunda Feira, que ela fez, tinha baixado pra trinta. Eu num disse a você? 
Tava duzentos e quarenta e nove. Quando foi agora, essa ultima vez que ela 
fez o exame, tinha baixado. Ela era pra voltar no dia seis só. Só que ela deu 
essa extrapolada (episódio em que a criança omitiu a real taxa das suas 
plaquetas para andar de bicicleta), aí, ficou mentindo, né? Aí, ela começou a 
aparecer, essas manchas, mancha na língua. O dedo querendo sangrar. Aí, 
eu disse: eu vou ao médico logo. Quando isso acontece, a gente já corre pro 
Varela [hospital], é 24 horas (José, 43 anos, pai). 
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  Em casa, Dália foi proibida pelos pais de consumir alimentos nocivos à sua saúde, tais 

como confeito, chiclete e pipoca. Havia, assim, um aprendizado rigoroso sobre os benefícios e 

malefícios dos alimentos para a saúde: Nada de comer confeito, essas coisa assim que contêm 

corante, nada que contém corante. Ela só pode tá comendo fruta, essas coisas (José, 43 anos, 

pai). As medidas eram adotadas tanto em casa como em locais públicos que a menina 

freqüentava. Como Dália inicialmente tentava consumir esse tipo de alimento no colégio, os 

pais conversaram com a professora para que, na escola, o consumo também fosse interditado. 

Outra medida também adotada para impedir que a filha comesse alimentos “nocivos” foi 

preparar o lanche do colégio em casa, ao invés de dar o dinheiro para que a menina o 

comprasse.  

Todas essas medidas adotadas pelos pais lhes eram formuladas e repassadas através de 

informações e orientações dadas pelos médicos. As mães comentavam que os profissionais 

esperavam que elas seguissem rigorosamente às suas recomendações. Quando isso não 

ocorria, elas eram repreendidas pelos médicos. Contudo, essa esperada disciplina não era 

normalmente mal vista. Os pais legitimavam a prática médica e, portanto, davam 

credibilidade ao rigor do tratamento que eles e os demais familiares administravam 

cotidianamente. A racionalidade e a precisão com que o tratamento devia ser conduzido eram, 

para eles, inerentes à terapia médica. Contudo, a racionalidade não devia supor a 

desumanização dos médicos. O tipo de posicionamento frio do profissional de medicina era 

visto muito negativamente pelas mães.  

 Em uma “Reunião das Mães”, as mulheres presentes falaram sobre o modo que o 

médico comunicava o diagnóstico, que as abalava emocionalmente. As mulheres criticaram a 

arrogância e frieza de alguns médicos. Duas mulheres compartilharam com o grupo suas 

experiências negativas ao receber o diagnóstico da doença de seus filhos através de 

determinados médicos. Para Elza, uma médica havia falado que o sangue do seu filho viraria 

água, o que a deixou muito angustiada. Após consultar outro médico, essa mulher disse que 

recebeu notícias mais positivas e se sentiu, então, mais reconfortada. Ao relatar essa 

experiência, Elza enfatizou sua indignação diante da frieza com a qual a primeira médica a 

tratou: eu entrei em estado de choque.  Paula contou que se sentiu amedrontada após ter 

recebido o diagnóstico da doença do filho por meio de um médico do Hospital Walfredo 

Gurgel: Nariz todo empinado (se referindo à postura do médico) [...] o médico me 

amedrontou. Diante da situação, essa mulher disse que, em contrapartida à postura do médico, 

demonstrou-lhe que a fé religiosa dela sobressaía-se aos limites das soluções médicas: só pela 
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arrogância, o que ele disse, eu tinha caído e nunca mais me levantado, mas eu respondi com 

fé: Doutor, mas pra quem tem fé nada é impossível!  

 Paula trabalhava como técnica de enfermagem e praticava o budismo como religião, 

destoando um pouco do perfil das outras mulheres do grupo, geralmente católicas ou 

evangélicas e donas de casa ou trabalhadoras informais. Ela explicou que havia mudança de 

postura do profissional da saúde quando a situação da doença ocorria com um filho dele: 

mesmo você trabalhando na saúde, você só vai realmente saber quando acontece com um 

filho seu. Com isso, ela colocou que havia limite para o racionalismo médico, ou seja, a 

experiência de se ter alguém doente na família fazia aderir subjetividade e emotividade à 

prática do profissional de saúde. Assim, como as outras mulheres que participaram desse 

momento, Paula fez bastante referência a Deus nos seus relatos e explicou para o grupo que, 

independentemente de religião, toda oração é válida. As mulheres presentes expressaram que, 

embora para elas o trabalho médico fosse importante, Deus estava em primeiro lugar: ele lá 

(Deus) quem cura, os médicos passam o medicamento!  

 As mulheres que estavam presentes na reunião chegaram a fazer diferenciações entre 

os médicos, agrupando os profissionais em duas categorias, conforme a postura assumida por 

eles ao comunicá-las o diagnóstico. De um lado, elas identificaram positivamente o médico 

que preparava a família na comunicação do diagnóstico, o médico “humanizado” e humilde e, 

de outro lado, definiram negativamente o médico frio, arrogante, de nariz empinado, que se 

dirigiam a elas com objetividade e indiferença em tal momento.  Ao relatar a sua experiência, 

uma das mães explicou que a postura do médico fazia toda a diferença para o seu estado 

emocional: quando ela (a médica) disse assim, nós vamos lutar, para mim foi tudo! Parece 

está em jogo aqui que o “respeito” e a “humildade” eram entendidos como valores das 

relações humanas que deveriam ser incentivados, o problema estava com aqueles que queriam 

se diferenciar, que marcavam uma posição hierarquizada e distante. 

 

 

2.3.2 – Narrativas e sentidos religiosos para a doença 

 

No domínio da antropologia, as crenças e sistemas religiosos são reconhecidos como 

legítimas fontes de interpretação para a doença e o tratamento. Inseridas no universo sócio-

cultural do doente, as explicações religiosas organizam o estado desordenado e confuso da 

doença – que a medicina trata de modo fragmentado - em um todo coerente, relacionado ao 

contexto geral da vida do enfermo (RABELO, 1993). Como parte do sistema sociocultural da 
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pessoa, entende-se que as interpretações religiosas conferem significados às experiências 

coletivas e privadas da enfermidade (CUNHA, RABELO e SCHAEPPI, 1999). O clássico 

estudo “Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande”, de Evans-Pritchard (2005), demonstra 

como a doença, o corpo e a morte são densamente significados pelas crenças mágicas e 

religiosas comunitárias que fazem parte da moralidade local. Os Azande crêem que cada 

órgão tem uma alma, e a sua falência ou a do corpo como um todo é recorrentemente 

interpretada por eles como uma conseqüência da bruxaria. Nesse contexto, a bruxaria é 

identificada como causa da doença de forma tão objetiva quanto se dá o diagnostico médico 

entre nós, só que ela envolve um conjunto de causas e aspectos da vida social comunitária.  

Em minha pesquisa, o valor conferido à biomedicina pelos familiares da criança 

doente se expressava na prática do tratamento que ela realizava. Ou seja, o saber médico era 

escolhido como aquele que iria orientar os procedimentos a serem adotados para o controle e 

a cura do câncer. Somada a isso, a fé em Deus, concepção e expressão que perpassava todas as 

narrativas da doença, era crucial na medida em que podia auxiliar os médicos no alcance da 

cura ou do controle da enfermidade de forma imprevista e milagrosa. As pessoas inseriam 

diretamente Deus no drama da doença, sem, contudo, terem certeza se ele propiciaria a cura e 

livraria a criança da morte. Por isso, a fé em Deus não estava baseada em um cálculo racional 

ou utilitário. Em alguns casos, a fé era expressa através de alguns procedimentos, como rezas 

e promessas. Contudo, essas ações não eram concebidas como uma forma de tratamento 

alternativo, mas como um meio de fortalecer a própria fé em Deus, que, de uma maneira não 

racionalizada, servia de auxílio ao trabalho dos médicos e de conforto espiritual aos próprios 

familiares. Já entre os umbandistas ocorre o movimento contrário, o trabalho médico 

complementa o espiritual, sendo secundário em relação a ele (MONTERO, 1985). Quando o 

sofrimento da enfermidade é tido como algo sem solução do ponto de vista espiritual, “ao 

médico compete apenas o cuidado dos agonizantes, aos hospitais o repouso dos moribundos” 

(MONTERO, 1985). 

Em pesquisa feita com pessoas com HIV/AIDS, Valle (2003) observou que a prática 

médica dividia sua legitimidade com o valor conferido às crenças religiosas em um grupo de 

pessoas muito envolvidas com as tecnologias biomédicas. Ele constatou que, embora a 

medicina fosse tida pelos seus informantes como indispensável para o controle da vida, 

constituindo-se como o campo primordialmente autorizado para tratar a doença, “não havia, 

evidentemente, nenhum antagonismo entre a inserção nas estruturas biomédicas de saúde e a 

crença religiosa” (VALLE, 2003, s/p). Herzlich (2004) também aponta que, mesmo que as 

narrativas de pessoas doentes refiram-se à medicina e aos médicos, tais referências não 
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implicam a dominação do sistema médico sobre as percepções sobre a doença. No meu 

estudo, embora a biomedicina fosse tida como indispensável, as pessoas acreditavam que 

Deus não só auxiliava os médicos como os comandavam17.  

Assim, a vontade de Deus era vista como superior e preponderante às técnicas 

terapêuticas biomédicas, embora, como expliquei, estas fossem tidas ainda como 

indispensáveis: É ele (Deus) mesmo que cura. Não tem mais ninguém que cura, só ele (José, 

43 anos, pai); Porque o médico principal é Deus. Agradeço também a Doutora, mas, 

primeiramente, a Deus, segundo, os médicos, porque eu sei que eles estão ali pra salvar a 

vida de muitas crianças, de adultos, de muita gente, mas, através de Deus, eles faz o que eles 

faz, né? (Valéria, 24 anos, mãe-acompanhante); E se for também de... Deus sabe tudo, né? E 

se for de estar sofrendo, sofrendo na mão da ciência, sem ter jeito e Deus decidir levar, por 

mim seja como for. E se for pra ele viver, também vai ser uma grande vitória pra mim. Temos 

fé que Deus vai curar ele (Zilda, 24 anos, mãe-acompanhante).  

Embora seguisse todo o tratamento médico, não faltando às consultas e obedecendo às 

orientações médicas também em âmbito doméstico, Zilda confessou que não acreditava que a 

ciência tivesse cura pro câncer. Ela me sugeriu que a ciência seria apenas um “paliativo” 

necessário para o mal. Zilda disse que toda a família se apoiava na crença evangélica e que 

entregou o filho nas mãos de Deus.  Na concepção dela, existia uma espécie de acordo entre 

Deus e os médicos, onde Deus dá a sabedoria aos médicos, para que esta seja usada com os 

seres humanos. Os médicos seriam verdadeiros mediadores. Ao obter dos médicos a 

informação de que sua filha não ficaria curada, José também procurou em sua igreja 

evangélica as soluções que a medicina não podia proporcionar. Segundo ele, Deus está 

curando porque nada pra Deus é difícil. Fátima também considerava que a recuperação do 

seu filho, que se encontrava em um estado de saúde grave, deveu-se a uma intervenção divina: 

Deus botou a mão pra cima e alevantou ele.  

Nas narrativas sobre a doença do filho, a alusão a Deus apareceu por parte da mãe, 

normalmente, em um sentido positivo, constantemente associado a agradecimentos – graças a 

Deus! – e esperanças – se Deus quiser! Às vezes, ela foi feita no sentido de consolo – mas, 

Deus me dá aquela força! - e lamentação - oh, meu Deus! -, mas nunca no sentido de punição. 

O surgimento da doença do próprio filho não era tido pelas mães como um castigo divino, 

mas como uma possibilidade de superação, como uma provação. As mães não acreditavam 

                                                 
17 No trabalho de Menezes (2004), “Em Busca da Boa Morte”, o auxílio de Deus no trabalho dos profissionais de 
saúde de um centro de tratamento intensivo era preconizado pelos familiares dos pacientes e pelos próprios 
profissionais.  
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que Deus desejasse lhes castigar atingindo um filho ou punir uma criança com uma doença 

grave. Houve casos em que o sentido de punição ou castigo foi atribuído à doença da criança 

por outras pessoas e por parte da mãe a doença de outros. Mas, não houve uma atribuição 

desse tipo de sentido à doença da criança partindo da própria mãe.  

Mesmo nos casos em que a criança não era curada e chegava a óbito, ao menos no que 

pude notar, as mães não perdiam a crença em Deus. Atribuía-se sempre os rumos ou 

desdobramentos da doença a ele. Por isso, a morte, enquanto conseqüência da doença, era 

compreendida como decisão divina.  Nos casos de óbito, entendia-se muitas vezes que Deus 

queria que a criança descansasse e parasse de sofrer. Isso não quer dizer que não havia 

oscilações e questionamentos interiores sobre a decisão e a própria existência divina. Mas, as 

mães relataram que esses momentos de desespero eram mais tarde superados por uma espécie 

de “renovação da fé”.  Em situações negativas, a fé em Deus era vista como uma forma de 

conforto espiritual. Por isso, comumente as mães costumavam dizer que a morte da criança 

tinha sido em razão da vontade de Deus, mas não um castigo. Geralmente, o desfecho que 

culminava na morte da criança era visto como o cumprimento de uma missão ou como o 

alívio para uma situação de extremo sofrimento causado pela enfermidade. Algumas mães 

confessaram que nos momentos mais críticos sentiram-se abandonadas por Deus, mas que 

voltaram a ter novamente fé, já que, com ela, sentiam-se estimuladas a continuar na batalha. 

As oscilações entre fé e desespero, aqui visto como desorientação pessoal, não eram 

incomuns. Mas a fé persistia justamente porque ela era tida como um meio de superação e de 

reordenação e re-estruturação. Essa busca através da religião insere-se naquilo que Adam e 

Herzlich (2001) definiram como um esforço de “normalização da vida”, comum a pessoas que 

passaram por doenças crônicas e tentam restabelecer-se individual e socialmente.   

Adélia, contou que, ao descobrir que seu filho estava com câncer na próstata, 

familiares seus e de seu companheiro culparam-na da doença, expressando o sentido de 

castigo causado por Deus após ela ter se relacionado e engravidado de um homem casado, 

que, por sua causa, teria abandonado a esposa.  Através dos comentários acusatórios, os 

familiares evidenciaram o sentido de controle moral que tinha a doença. Adélia disse que os 

comentários maldosos geraram diversos conflitos familiares, porém essas dificuldades foram 

superadas também com a ajuda de Deus.  Já Valéria atribuiu o sentido de castigo à doença, 

mas não à do seu filho. Ela referiu-se a uma vizinha que demonstrava ter preconceito com a 

doença do menino. Suspeitando que a moléstia fosse contagiosa, a vizinha evitava aproximar-

se do filho de Valéria, como se tivesse nojo da doença.  Dando um sentido de punição divina 

para o fato, Valéria contou que, tempos depois, ficou sabendo que a vizinha morreu de AIDS. 
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A partir desses casos, vejo que no meu universo de pesquisa, a doença adquiria um sentido 

moral de punição associado à religiosidade. Mas, reitero que tal atribuição de sentido à 

doença da criança não partia da sua própria mãe. Esses sentidos da doença, relacionados a 

acusações morais, estão presentes em Evans-Pritchard (2005). No trabalho etnográfico em 

questão, o autor observa que o aparecimento da doença constituía um fato integrado à ordem 

legal e moral da comunidade Azande, onde a disfunção fisiológica era facilmente 

interpretada, dentre outros, como punição por algum ato reprovável.  

Deus era também referido como um sustentáculo para a trajetória das próprias mães. 

Era comum que elas atribuíssem a Deus o fato de não desistirem dos tratamentos. Assim, 

através da fé, a mãe almejava tanto a cura da criança quanto sua própria resistência como 

“cuidadora” durante o tratamento. Era como se o percurso terapêutico, sempre descrito como 

desgastante, só conseguisse ser mantido através da fé que elas tinham em Deus. Adélia 

explicou que Deus dá a batalha conforme a pessoa agüenta. Ele só dá aquilo que você 

agüenta. Aí eu agüentei e hoje eu vivo de cabeça erguida. E agradeço muito a ele.  Nesse 

aspecto, a fé também adquiria o sentido de superação. As mulheres, cujos filhos já haviam 

passado pela fase crítica do tratamento, costumavam dizer que só conseguiram passar por 

tantas dificuldades graças ao apoio de Deus. Assim, sempre que comentavam que a fase mais 

difícil já tinha sido superada, elas introduziam ou finalizavam as frases com a expressão 

graças a Deus! Era realmente impressionante a referência a Deus nas falas e enunciados orais 

das mulheres. Posso dizer que a fé em Deus era um traço cultural e religioso comum a todas as 

mães. Mesmo aquelas que não se identificavam com nenhuma religião se referiam à ajuda de 

Deus como primordial para o tratamento. Em um próximo capítulo, veremos que a crença em 

Deus também era amplamente disseminada no GACC, que aparece como um campo legítimo 

de expressão de atos de fé, vindo a suprir as mulheres em algo que já representava um valor 

para elas.  

Como disse antes, não era incomum que os familiares realizassem promessas a Deus e 

a santos para alcançarem a cura da criança. Dentro das suas crenças religiosas específicas, na 

maioria das vezes ligadas ao catolicismo ou protestantismo, esse era o tipo de recurso buscado 

como meio de transformar a experiência da enfermidade em “imagens” e “práticas” que 

pudessem re-significá-la (RABELO, 1993). Aparecida, por exemplo, mesmo não sendo ligada 

a nenhuma religião, no momento em que o filho apresentou uma crise muito forte, fez uns 

quinhentos votos para que ele melhorasse. Alana disse que tanto ela quanto pessoas 

conhecidas fizeram várias promessas para o filho. Uma das promessas feitas pela sogra de 

Alana foi para que, quando alcançasse a cura, o neto se vestisse um ano com os trajes de São 
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Francisco. Alana pretendia cumprir todas as promessas que tinham sido feitas. O 

cumprimento dos votos foi identificado por ela como um sonho. Outras pessoas realizaram 

promessas ainda mais sistemáticas e ritualizadas. A família de uma menina que foi 

considerada curada pelos médicos realizava todos os anos uma grande festa de aniversário da 

criança, onde todos os membros do GACC eram convidados. Juntamente com a festa, era 

realizado um culto evangélico na casa da família. Aparecida, que era sua vizinha, acreditava 

que os familiares da menina não tinham condição financeira tão alta e que o pai devia guardar 

parte do benefício da filha para a realização do evento.  

A religiosidade, amplamente validada pelas mães, também acabava incidindo sobre as 

crianças, sendo incentivada especialmente no âmbito do GACC. As orações e o nome de Deus 

eram recorrentemente associados à cura da doença e à salvação da morte tanto no meio 

familiar quanto no ambiente da entidade. As crianças conheciam orações e canções religiosas, 

que eram narradas e cantadas por elas em alguns eventos públicos realizados pelo GACC. 

Durante o evento “Paçoca Cultural” que ocorreu durante o mês de julho, as crianças foram 

solicitadas por uma voluntária que fazia a animação a cantarem utilizando um microfone. A 

maioria das canções cantadas por cerca de cinco crianças, com faixa etária aparente de, no 

máximo, dez anos, foram músicas religiosas. Algumas crianças também cantaram músicas de 

cantores populares. Ao cantar uma música de forró, uma das meninas foi imediatamente 

barrada por Conceição, que, no momento, estava na platéia. Conceição mostrou-se 

preocupada com o fato de a música poder ser ouvida pelas pessoas da “Catedral 

Metropolitana de Natal”, localizada em frente à entidade, que é responsável pela programação 

das atividades católicas da capela do GACC. Ela afirmou que as crianças deveriam cantar 

apenas canções “infantis”. Conceição, defensora de momentos diários de oração com as 

crianças, disse que algumas vezes conseguia fazer oração com elas, mas que ela não as 

forçava quando estavam dispersas, de modo a respeitar a vontade delas. Quando havia missas 

mensais na capela do GACC, ou outras atividades, geralmente a pedagoga responsável pela 

brinquedoteca levava todas as crianças para participarem desses momentos.  

Havia ocasiões em que os momentos de oração eram reservados especialmente para as 

crianças. Em um desses momentos, estiveram presentes cerca de oito crianças - estando duas 

delas acompanhadas de suas respectivas mães - mais a pedagoga e três voluntárias da 

brinquedoteca, além de uma equipe de missionários católicos da paróquia do bairro Neópolis. 

Na ocasião, uma das missionárias fez um momento de oração voltado para a fé em Deus, onde 

ela deu um depoimento pessoal que relatava que uma pessoa da sua família recebeu uma 

espécie de cura milagrosa. A missionária disse que o seu irmão obteve uma cura desacreditada 
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pelos médicos, atribuindo o feito a uma intervenção divina, em que Deus lhe ressuscitou. 

Nesse momento, praticamente todas as crianças presentes ouviam com certa atenção a 

missionária, com exceção de duas delas, que conversavam e se distraíam com um brinquedo. 

Logo em seguida, outra missionária propôs um momento de oração do qual as crianças 

participaram.  Formaram-se dois círculos, um composto pelos adultos, do qual eu fiz parte, e 

outro composto pelas crianças.  De pé, no centro da capela, os componentes de cada círculo 

uniram-se de mãos dadas, ficando o círculo das crianças dentro do círculo dos adultos. Foram 

feitas cerca de três orações, que as crianças acompanharam sem maiores dificuldades. 

Finalizadas as orações, a missionária pediu às crianças que cantassem alguma canção 

religiosa.  O momento foi encerrado com pedidos a Deus de bênçãos e saúde para as crianças, 

realizados por uma das missionárias. 

Os sentidos religiosos atribuídos à doença tanto no universo privado das mães quanto 

no institucional do GACC e que eram compartilhados por adultos e crianças davam e 

orientavam, de certa forma, os limites ao alcance político e simbólico das estruturas 

biomédicas no que tange às interpretações sobre saúde e doença. Embora não possa 

deslegitimar a autoridade do campo médico sobre as questões que envolvem esse tema, a 

religiosidade coloca em cena o mundo subjetivo e cultural dos sujeitos que vivenciam a 

experiência da doença, além de apontar aspectos morais. A religião e a crença em Deus 

conferem, assim, uma maior produção de sentidos para a enfermidade, evidenciando que a 

ciência não encerra as suas significações. Uma frase comumente utilizada pelas mães resume 

esse aspecto: os médicos são importantes, mas quem dá a cura é deus! 
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CAPÍTULO 3 – DOENÇA, GÊNERO E REARRANJOS FAMILIARES 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Neste capítulo, tratarei dos efeitos e rearranjos familiares causados pelo câncer infantil 

a partir do contexto estudado. Mostrarei os impasses relacionados ao tratamento que incidem 

sobre a família da criança, sobretudo sobre a mãe.  O foco recai sobre a mãe porque, sendo ela 

a “cuidadora” principal do familiar enfermo, os rearranjos dos papéis familiares e sociais a 

atingem em primeiro plano. Um dos elementos centrais que gera mudanças dentro da família 

relaciona-se com as suas constantes saídas de casa e da ampliação de sua experiência social 

vinculada ao acompanhamento do filho no tratamento. Veremos como a doença e suas 

demandas, de certa forma, reordenam a família de diferentes maneiras, que busca estratégias 

para lidar com as mudanças práticas e simbólicas que, então, surgem. Essa discussão será 

importante para mostrar o universo familiar dos usuários do Grupo de Apoio, demonstrando, 

assim, o que está por detrás da forma com que a mãe e a criança se inserem no GACC, ou 

seja, que a maneira que elas dialogam com a organização social da instituição está 

condicionada por valores familiares e culturais anteriores.  

 Como já assinalei, no universo das famílias do GACC, a doença constituía uma 

questão de família. Logo, além de produzir modificações na vida da pessoa acometida, o 

câncer alterava a organização familiar em favor da disponibilidade de suporte à pessoa 

doente. Essas alterações, por sua vez, acabavam por causar mudanças em outros aspectos da 

vida da família, os quais não estavam necessariamente associados ao apoio ao enfermo. Em 

muitos casos, as alterações de práticas sociais e familiares, sobretudo maternas, demandadas 

pelo tratamento acabaram culminando em rearranjos internos que afetaram definitivamente a 

organização do grupo doméstico. As mudanças ocorridas podiam ser positivas ou negativas. 

No primeiro caso, elas estavam associadas ao fortalecimento do grupo, o que os informantes 

designavam como a geração de maior união entre os familiares. No segundo caso, as 

mudanças relacionavam-se à eclosão de conflitos que, algumas vezes, acabavam culminando 

na dissolução da família.  

 Antes de expor os dados etnográficos relativos a essa questão, é importante 

demonstrar teoricamente que a evidência que se tem no universo de pesquisa, a saber, de que 

o câncer da criança é vivenciado pela família, não constitui uma regra geral, que se estende a 

todos os tipos de contextos familiares.  Embora a classe social nem sempre seja determinante, 

o intenso envolvimento de todo o grupo familiar em um problema que acomete um dos seus 

membros é, no Brasil, característico de famílias pertencentes, sobretudo, às classes populares, 
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segmentos dos quais fazem parte os usuários do GACC. Esse traço também pode ser 

estendido às famílias de origem rural, na qual também se inclui uma grande parcela das 

pessoas atendidas pela entidade. Como veremos, o tipo de organização tradicional e relacional 

perpassa de modo muito semelhante as famílias das classes populares urbanas e as oriundas 

do interior e da zona rural.  

 

 

3.1.- A família como referência nas classes populares e no meio rural 

 

 Nos trabalhos de Duarte (2008) e de Sarti (2003) encontramos uma questão que pode 

ser proveitosamente utilizada para traçarmos algumas especificações comuns às famílias de 

classes populares: o paradoxo da recorrência nessas camadas populacionais do apego à 

tradição e às obrigações familiares em meio a contextos sociais individualizantes. As análises 

desses autores indicam que, nesse caso específico, elementos como moralidade, tradição e 

obrigações mútuas funcionam como códigos das relações familiares. Entretanto, esses valores 

não são tomados como parâmetros puros e auto-suficientes. Essas especificidades 

caracterizadoras do tipo de família analisado se mesclam e convivem com outras, que podem 

ser tidas como opostas a elas. A possibilidade dessas confluências entre características 

diferentes e até mesmo contrárias se mostra no momento em que observamos a família em 

contato com as múltiplas conjunturas sociais que a envolvem. Afinal, a família popular 

brasileira se configura em meio ao contexto sócio-cultural mais amplo do país. Dessa 

maneira, a determinação de classe não constitui uma variável auto-suficiente na sua definição. 

De toda forma, embora sem negar que essas especificações são entrelaçadas por inúmeras 

outras determinações, os elementos referidos servem de ponto de partida para a análise 

proposta. 

 Sarti (2003), particularmente, aponta que nas famílias pobres há uma tendência ao 

maior apego das pessoas aos valores familiares, que se pautam em bases tradicionais e na 

valorização da unidade familiar, do que aos costumes mais modernos e emancipatórios da 

sociedade geral. Diante do conflito sempre latente entre a afirmação individual e as 

obrigações para com o grupo familiar, geralmente, há a opção pela família. Tal escolha se 

explica porque há uma ordem moral centralizada no valor da família que domina o universo 

dessas pessoas, que é responsável tanto pelo posicionamento identitário do sujeito no mundo 

quanto pelo suprimento das suas necessidades de sobrevivência. Nessa ótica, a pessoa se 

compreende como alguém que ocupa uma posição na família, o que lhe projeta o seu próprio 
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lugar no mundo. Ela não se reconhece enquanto um sujeito plenamente individualizado, pois a 

sua afirmação identitária advém justamente do pertencimento à unidade familiar. O forte 

vínculo com os laços familiares se explica pelo cultivo dos valores hierárquicos e patriarcais, 

mas eles se firmam, sobretudo, pelas interpretações que são feitas das experiências sociais. 

Longe de alcançarem posicionamentos muito favoráveis no mundo social, a ordem familiar 

aparece aos sujeitos como uma porta de acesso para a definição de uma identidade. A 

realização de práticas familiares e a importância que as pessoas assumem para a manutenção 

do grupo lhes garantem uma posição importante numa coletividade específica.   

 Nas camadas populares, a família também aparece como um reduto de suporte e apoio 

material. O valor que as solidariedades familiares adquirem funciona como um mecanismo 

social de apoio diante das constantes dificuldades econômicas. Nos momentos de crise, as 

redes de solidariedade ou ajuda são acionadas em socorro ao parente necessitado. Essas redes, 

que se explicam pela existência de um “código de lealdades e de obrigações mútuas e 

recíprocas próprio das relações familiares” (SARTI, 2003, p. 52), não existem com o estrito 

fim de suprir carências materiais, elas se conjugam com outros elementos simbólicos e se 

fundem em uma ordem moral complexa. Assim, o universo moral familiar que domina o 

universo dessas pessoas faz sentido pelas suas experiências de vida. 

 É interessante notar na análise de Sarti (2003) que a especificidade da família pobre, 

fundamentada na persistência das relações tradicionais, se dá justamente quando observamos 

a sua relação com as instituições sociais externas a ela, muitas das quais incentivam um 

projeto de vida mais individualizante. Esse fato fica particularmente claro quando se observa 

a relação desses sujeitos com as funções trabalhistas. As funções exercidas pelos sujeitos 

analisados por Sarti (2003), moradores de um bairro popular de São Paulo, são, em sua 

maioria, voltadas ao trabalho assalariado não-especializado, o que motiva e justifica uma 

relação singular que eles têm com o mundo do trabalho. Longe de representar um projeto de 

emancipação individualista, o trabalho, que não resulta de uma formação educativa, serve na 

grande maioria das vezes à manutenção do grupo familiar. No caso referido, o trabalho possui 

um sentido talvez inverso ao projeto “emancipatório” que decorre de uma qualificação 

profissional a partir de uma formação educacional especializada. No universo de pesquisa da 

autora, a relação das pessoas com o trabalho apresenta outras nuances.  O trabalho se vincula, 

sobretudo, a uma identidade masculina e à identidade de trabalhador, o que configura um 

ethos masculino particular. Ele não se fundamenta estritamente em razões econômicas de 

subsistência. Há um forte sentido moral que nas classes populares incide sobre o trabalho, 

vinculando a imagem do trabalhador com a de legítimo “chefe da família” e “provedor do 
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lar”. Essas considerações se apresentaram igualmente em meu trabalho. Nas famílias que 

pesquiso, com exceção dos casos em que os casais se separaram ou se divorciaram, 

praticamente todos os homens ocupavam essas posições, moralmente assentadas, mesmo os 

que não possuíam um trabalho formal, realizando bicos18 ou agiotagem19. É tanto que 

dificilmente lhes sobrava tempo para seguir o percurso social do tratamento, ficando essa 

posição a cargo da mãe. Freqüentemente, se o pai e a mãe da criança trabalhavam e um dos 

dois precisava deixar o emprego para cuidar do filho, quem o fazia era a mulher.  

 Quanto ao trabalho feminino executado fora do lar, Sarti (2003) demonstra que, 

embora seja freqüentemente solicitado por razões econômicas - que levam a mulher a 

trabalhar fora para complementar e, em certos casos, gerar a escassa renda familiar - o seu 

sentido econômico está subordinado às obrigações familiares. Nesse caso, a moral familiar 

determina que o trabalho feminino não abale a autoridade masculina e a ordem patriarcal que 

rege a organização familiar porque ele não constitui primordialmente um projeto 

individualizante da mulher.  O trabalho feminino serve prioritariamente para propiciar o 

cuidado dos filhos e a organização da casa e da família, o que se traduz no reforço dos papéis 

de mãe e de “dona-de-casa”. Esse dado também se confirmou no meu campo de pesquisa. 

Muitas mulheres lamentavam terem ficado impossibilitadas de trabalhar devido aos encargos 

com o tratamento dos filhos e se mostravam desejosas de vê-los completamente recuperados 

para que lhes sobrasse tempo para trabalhar.  O trabalho remunerado era visto por elas, 

sobretudo, como uma fonte de geração de melhores condições de vida para a família. 

  

O que faz a mulher forte para o trabalho é saber o que está faltando dentro 
de casa [...] Suprir o que ela sabe que está faltando [...] Dentro de um 
mesmo código moral, complementar no que se refere aos sexos, as 
diferenças na concepção do que é trabalho de homem e de mulher 
respondem aos papéis que cada um tem na família, que os fazem, à sua 
maneira, igualmente fortes para o trabalho ( SARTI, 2003, p. 102). 

  
 
 A autora ainda indica que os códigos da ordem moral familiar propiciam uma inversão 

do sentido mais geral do trabalho, geralmente vinculado aos valores econômicos. Nessa 

operação, o sentido moral da dignidade prevalece sobre a significação econômica. As 

posições subalternas conferidas pela ocupação das funções desqualificadas são convertidas 

em provas de força física e riqueza moral. Sarti (2003) mostra que essa nova configuração 

simbólica que a moral familiar dá ao trabalho intercala-se com a relação da família com outras 

                                                 
18 Serviços temporários e informais. 
19 Prática de comprar, vender e trocar objetos com a finalidade de lucro. 
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referências institucionais, tais como a religião e a política. A dignidade conferida ao homem 

através do trabalho fica legitimada pela “honra”, que tem um forte sentido religioso, e pelo 

“direito”, que se vincula à pretensão da cidadania alcançada pela sua função social. É 

interessante notar o sentido particular que essa idéia de uma “honra” associada ao trabalho 

adquire no trabalho de Cláudia Fonseca (2000). Na pesquisa em questão, que é realizada com 

moradores de uma vila pobre de Porto Alegre-RS, o trabalho assalariado, ao qual uma parcela 

muito diminuta da localidade tem acesso, é visto com desprezo pelos habitantes locais. Nesse 

contexto, “o sonho de todo homem é ser trabalhador ‘autônomo’ (FONSECA, 2000, p.20). A 

autora explica que, nos raros casos em que os moradores conseguem um trabalho assalariado - 

geralmente de empregada doméstica ou pedreiro -, passam por experiências humilhantes com 

os patrões, sempre situados numa classe sócio-econômica superior. Por isso, a rejeição moral 

em ser um empregado assalariado toma a forma de “auto-defesa” diante da intensa 

marginalização social dos moradores (FONSECA, 2000).    

   Embora a família popular sustente a sua configuração com base em valores 

simbólicos que se particularizam na relação com outras instâncias sociais, entendemos que ela 

funciona como uma base que determina a conduta dos seus membros frente à sociedade mais 

geral. Para Sarti (2003), a família popular não consiste em uma unidade isolada do restante da 

sociedade, pois mostra que o grupo familiar constitui um ordenamento moral e simbólico que 

determina condutas dentro e fora dele. Trata-se, portanto, de perceber que “a família pensada 

como uma ordem moral constitui o espelho que reflete a imagem com a qual os pobres 

ordenam e dão sentido ao mundo social” (SARTI, 2003, p. 22).  

 Pensada aqui a partir de Sarti (2003), a família pobre constitui uma ordem moral que 

se traduz na convivência e no contraste com a sociedade mais ampla. Embora a família pobre 

esteja inegavelmente incluída nessa ordem, mesmo ocupando posições desprivilegiadas, como 

quando os seus membros são explorados através da troca da sua força de trabalho por salários 

mal remunerados, a afirmação da identidade familiar na maioria das vezes se dá em contraste 

a ela.  Muitos dos seus valores morais a elegem como o grupo de referência por excelência 

frente a uma sociedade que em diversas situações exclui e subalterniza os seus membros. Essa 

questão se torna evidente na grande restrição do acesso dos pobres aos sistemas educativos e à 

ocupação de cargos de trabalho qualificados, sem contar aos outros diversos benefícios sócio-

econômicos, tais como saúde, lazer, etc. Assim, a família funciona como uma referência a 

partir da qual a existência dos sujeitos faz sentido em um mundo que os reserva apenas um 

lugar marginal (SARTI, 2003).  
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 Seguindo Sarti (2003), entendo que, enquanto um universo moral, a família popular 

constitui-se como uma entidade complexa, que, embora possua códigos próprios, é 

atravessada por inúmeras contingências que a reformulam permanentemente. Assim, o 

trabalho feminino extra-domiciliar constitui um dos elementos que potencialmente gera a sua 

reformulação. Nesse caso, a ordem patriarcal que predomina na sua organização, como já 

pontuado, não é rompida, mas passa por um processo de re-atualização, imposto por uma 

demanda também relacionada ao funcionamento do grupo familiar. Por mais que o trabalho 

feminino fora de casa constitua um projeto de manutenção da família, ele não deixa de 

propiciar uma ruptura em determinado aspecto da ordem vigente. Há, assim, a conciliação do 

papel de mãe e dona de casa ao de trabalhadora assalariada. Como em outras situações, esse 

tipo de conjuntura familiar implica a convivência na família popular – ou família pobre, como 

coloca Sarti (2003) - de condutas, se não contraditórias, ao menos diferenciadas, o que 

evidencia a sua complexidade. 

 Duarte (1995) formula bem a questão das múltiplas contingências que atravessam a 

família contemporânea, tendo-as como impostas por uma dinâmica que envolve tanto o grupo 

familiar quanto o seu entorno social global. A sua análise sugere que o estudo da família não 

deve estar restrito apenas à unidade familiar, mas merece partir de uma teia de valores 

complexos e contraditórios que a extrapola e a afeta por diversas vias. Duarte (1995) indica 

que não podemos conceber que haja nas classes populares um ethos privado homogêneo, que 

se particulariza uniformemente em oposição ao restante da sociedade. Nesses termos, pensar 

uma oposição generalizada, do tipo apego às obrigações familiares em detrimento da 

expressão da individualidade em todas as esferas da vida, torna-se insustentável na maioria 

dos casos. 

 O autor enfatiza que a vida privada das classes populares é constantemente atravessada 

pelo que ele chama de “tensão contrastiva”, que supõe um conflito sempre latente permeando 

as escolhas e atitudes dos sujeitos em todos os níveis.  Esse conflito aparece especialmente 

onde há situações de escolha que contrastam os valores da vida privada com agências públicas 

externas ao grupo familiar. Há, assim, um plano macro, de nível público-institucional, que 

afeta constantemente as organizações privadas das famílias populares. O sistema de 

obrigações e valores tradicionais comuns a essas famílias aparece sempre interceptado por 

agências que a reformulam em várias situações. Como exemplo dessas agências, Duarte 

(2009) cita os grupos religiosos. Todavia, eu gostaria de acrescentar, com base no meu 

trabalho, as entidades e políticas públicas de saúde. De acordo com essa formulação, os 

membros da família são percebidos como sujeitos que seguem trajetórias variadas, que se 
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cruzam com inúmeros planos da vida pública, incidindo inevitavelmente na dinâmica familiar. 

Nesse sentido, a vida privada das classes populares não deixa de estar envolvida numa 

dinâmica que envolve instituições com lógicas distintas do seu sistema de valores tradicional.  

 Duarte (2008) indica que a fronteira que demarca uma ideologia liberal e 

individualista em contraste a uma moral presa a tradições não se apresenta às classes 

populares tal como nas camadas médias e superiores. Para estas últimas, a oposição 

ideológica centrada nos valores do moderno versus o tradicional, serve muito mais do que às 

primeiras. Afinal, a partir dela, são construídas identificações que, pautadas no liberal e no 

moderno, convergem para a valorização desses segmentos. Desse modo, Duarte (2008) 

mostra que a vida privada das classes populares não deixa de estar constantemente 

atravessada pelas mesmas tendências e valores modernizantes, que, em sua visão, se 

configuram em contextos globais, não estando, dessa forma, necessariamente encapsulada por 

fronteiras de classe. Embora os caminhos de acesso às ideologias e modos de vida mais 

modernos apresentem graus de diferença consideráveis entre os diferentes segmentos sociais, 

essas tendências se mostram como parte de uma dinâmica social que envolve o campo público 

geral da sociedade brasileira (DUARTE, 2008). Assim, entende-se que, se os valores 

modernos não chegaram aos sujeitos e às famílias populares pelo canal mais direto da 

educação escolar qualificada, eles os adentraram “pelo caminho dos meios de comunicação de 

massa, do acesso ao trabalho assalariado formal, da experiência da militância sindical e 

política e – mais recentemente – de algumas formas de participação na vida congregacional 

evangélica” (DUARTE, 2008, p.22).  

 Um interessante dado teórico que pode ser extraído de Duarte (2008) se refere a uma 

forma de pensar a família popular que tende a descartá-la como uma unidade homogênea 

através da consideração da incidência das trajetórias individuais dos seus membros na 

reformulação da sua configuração. Ou seja, é reconhecível nesse tipo de perspectiva fluxos de 

relações amplas constantes envolvendo diferentes níveis de posição, que parte não só da 

família enquanto grupo relacionado socialmente, mas também dos familiares como sujeitos 

portadores de trajetórias sociais individuais. As “tensões constrativas” atravessam a vida 

familiar muitas vezes interceptando sujeitos específicos, que têm acesso a redes sociais das 

quais outros membros da família não participam. Podemos situar o itinerário terapêutico do 

câncer infantil como uma dessas tensões, pensando as possibilidades de modificações na 

família a partir do percurso social do tratamento seguido pela criança e pela mãe. Mais à 

frente, veremos que a ampliação da experiência social, sobretudo, da mãe redireciona as suas 

relações e atribuições sociais, o que atenua a sua ligação com a unidade doméstica. Logo, o 
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contato com uma ordem social ampla promove certo contraste com a sua, até então, 

vinculação praticamente exclusiva com a vida familiar, gerando uma tensão interna ao grupo 

doméstico. 

   

 

3.2 - Família, Gênero e Geração no Nordeste brasileiro 

 

Os elementos culturais que definem os diferentes modos de organização familiar 

podem ter diversas origens e sentidos, de modo que a cada nova combinação entre eles 

aparecem diferentes configurações. Identificar variações não invalida a autenticidade das 

definições de organização familiar. Portanto, conceber que a família se constrói em meio a 

uma diversidade de elementos culturais heterogêneos proporciona uma maior aproximação 

com a realidade.  Com o fim de empreender uma aproximação analítica com os significados 

da família do interior e do meio rural, irei pontuar as contribuições de alguns trabalhos 

realizados sobre essa temática. Como este exercício se trata de um desenho aproximativo - 

visto que cada realidade sócio-cultural apresenta uma forma particular – a discussão 

apresentará uma desenvoltura que parte de modelos mais fechados e harmônicos para 

trabalhos que descrevem organizações familiares mais flexíveis e conectadas a ordens sociais 

mais complexas. 

 Em um trabalho feito com famílias camponesas da Zona da Mata pernambucana, 

Heredia (1979) observa a família se organizando através de divisões de atividades por gênero 

e geração, dispostas nos espaços geográficos e simbólicos da casa e do roçado. Nesse meio, as 

posições de gênero e de geração se acentuam tanto nos espaços públicos quanto no domínio 

da vida privada. A correspondência entre as oposições público-privado e homem-mulher é 

veemente nesse contexto. O público e o privado compreendem, respectivamente, o roçado e a 

casa. Enquanto domínio masculino, o roçado simboliza e funciona como o espaço de 

produção e o “pai de família” que nele trabalha atua como o legítimo provedor da casa. Por 

ser o espaço da produção, o roçado demarca um domínio que é superior ao da casa. As 

atividades realizadas nele são consideradas trabalho, enquanto as desempenhadas na casa, 

muitas vezes tão complexas quanto as do roçado, não o são. As atividades do homem ainda 

compreendem a venda de produtos, setor que faz parte da esfera pública e, portanto do 

masculino, sendo que nos casos excepcionais em que a mulher participa das vendas ela 

funciona como auxiliar do marido. Por sua vez, a mulher, “mãe de família”, encontra na casa 

o seu espaço próprio, possibilitando através das suas atividades, especialmente às vinculadas 
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ao preparo dos alimentos, a realização da comensalidade. Nesse sentido, o roçado funciona 

como setor produtivo, ao passo que a casa como unidade de consumo. Embora o domínio 

espacial do homem seja o roçado, na casa ele também ocupa o lugar privilegiado de 

autoridade doméstica maior. Mesmo no domínio das atividades realizadas pela mulher, o 

homem pode decidir de que maneira elas devem ser realizadas.   

 Dentro da hierarquia familiar, cabe às crianças auxiliar a mãe nas atividades 

domésticas, estando subordinadas ao seu domínio e ambos ao do “chefe da família”. Já na 

infância, são demarcadas diferenças de gênero - que se expressam nos locais de dormir, 

estando as meninas mais reclusas que os meninos, e na posse de animais, com prioridade, no 

caso de proximidade de idade, para os meninos. Há, assim, em praticamente todos os 

domínios uma sobreposição do homem sobre a mulher e dos adultos sobre as crianças.  

 O trabalho de Fukui (1979) ilustra algumas características de famílias rurais 

tradicionais, que servem também para pensar o contexto do Nordeste. Entre os moradores do 

“bairro rural” que pesquisa, a autora encontra um tipo de arranjo familiar em que persiste, ao 

nível estatutário-simbólico, o patriarcado combinado com uma prática cotidiana respaldada na 

interdependência entre o homem e a mulher.  Aqui, a posição feminina submissa que é 

identificada no trabalho de Heredia (1979) dá lugar a um status da mulher de membro 

fundamental para o funcionamento da unidade doméstica. A mulher possui um 

reconhecimento de membro importante para a unidade econômica doméstica, relacionado à 

sua posição de trabalhadora que complementa as tarefas do marido na roça, trabalhando 

praticamente no mesmo nível que ele. O destaque para a superioridade masculina se revela 

efetivamente em situações sociais que envolvem a presença de outros membros da 

comunidade. Nesse tocante, a atividade de realizar negócios públicos através da venda dos 

produtos do roçado destaca-se também como uma atividade de prestígio masculino. 

 Esse caso específico, embora não apresente traços tão radicais de desigualdade de 

gênero, ilustra a lógica geral da ordem patriarcal, em que se tem o masculino voltado para 

fora, para o social, e o feminino restrito à esfera doméstica (BOURDIEU, 2002). A mulher 

segue basicamente esse padrão em uma arena valorativa, onde o recato e o pudor são bem 

vistos enquanto qualidades femininas. À mulher cabe o cuidado quase que exclusivo da 

criança, estando reservado ao homem o papel de provedor e o representativo da autoridade 

para os filhos. Como a mãe está destinada ao cuidado interno da família, o seu lugar é no sítio, 

desempenhando funções domésticas e trabalhos na roça e ficando, nessa esfera, encarregada 

de cuidar dos filhos, dos velhos e dos doentes. Fukui (1979) aponta que, nessas 



91 
 

circunstâncias, acaba surgindo uma ligação muito estreita entre a mãe e a criança, ao passo 

que entre pai e filho há um distanciamento permeado por relações de autoridade e respeito.  

 Dentro dessa ordem familiar particularizada, encontra-se um modo singular de 

infância. Dadas as condições econômicas de subsistência, centradas na produção do grupo 

familiar e organizada através da divisão complementar de papéis, a infância é descrita como 

limitada por um período muito pequeno. Estando as funções que mantêm a existência material 

da unidade doméstica sistematizadas pela lógica da divisão do trabalho por gênero e por 

geração, a criança passa a integrar desde cedo o quadro de funções familiares. Como as 

atribuições domésticas aparecem logo, a criança passa a ser inserida no mundo adulto através 

de um processo acelerado. Aos treze ou quatorze anos, gera-se uma considerável expectativa 

social em torno do seu comportamento, que deve já está qualificado como de adulto.  

Podemos pensar que, assim como a entrada precoce no mundo do trabalho, o câncer 

gera em alguma medida o amadurecimento acelerado das crianças acometidas. Se pensarmos 

que no universo pesquisado sentimentos e posicionamentos como os de dor excessiva, 

angústia, responsabilidade, disciplina e preocupação caracterizam preponderantemente o 

mundo dos adultos, veremos que a adoção deles pelas crianças vítimas de câncer ocasiona 

certa dissociação prematura com a infância tal qual pensada nos termos ocidentais20. A 

necessidade de controle da saúde impõe a elas, por exemplo, a adoção de responsabilidade e 

disciplina cotidiana, que vão lhes sendo incutidos desde cedo. Em 2008, observei uma ocasião 

em que um momento de lazer e descontração foi cercado pelas preocupações e limitações 

impostas pela doença.  Durante um passeio na praia pelos usuários do GACC, as crianças 

pequenas, muito entusiasmadas, brincavam na areia e em pequenas poças de água do mar, 

porém sempre cercadas pelas preocupações das mães. Se algumas crianças eram liberadas 

para brincar pelas mães, mesmo com algum receio, outras eram impedidas de retirar as 

sandálias e de entrar no mar. As mães justificavam a negativa alegando que as crianças 

estavam com as defesas baixas e que poderiam gripar. Ao entrar impulsivamente na água, um 

adolescente despertou a preocupação de algumas mulheres, que argumentavam que ele havia 

tomado quimioterapia naquele dia. Diante da liberdade das crianças ao estarem em um 

ambiente que não evocava a doença e as restrições impostas pelo tratamento, a psicóloga que 

conduzia o passeio demonstrava ao mesmo tempo contentamento e preocupação. Em certo 

momento, ela se dirigiu as mães, em tom descontraído, com a seguinte expressão: Se esses 

meninos adoecerem, a culpa não é minha não, viu! Embora as crianças tenham se divertido e 

                                                 
20 De acordo com Ariés (1981), no Ocidente, a infância foi construída socialmente, por volta do século XVIII, 
com base em sentimentos como inocência, santidade e proteção. 
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brincado, mesmo sob constantes preocupações, no momento em que o clima ficou propício a 

causar resfriado o passeio foi interrompido. 

 Os dois trabalhos referidos expõem traços em comum que caracterizam a família rural. 

A ordem de vida patriarcal parece predominar no cotidiano de ambas as localidades. O 

homem detém uma posição destacada e a autoridade maior no meio familiar. Ao realizar o 

trânsito entre os interesses da família e o universo público da comunidade, através de 

atividades fora do lar e da realização de negociações de produtos do roçado, é ele quem possui 

a legitimidade para circular socialmente sem prejuízos morais. As atividades da mulher ficam, 

por sua vez, mais restritas ao âmbito da casa e sua vida social é condicionada pelas decisões 

do marido. Assim, as relações entre esposa e marido são antes marcadas por uma 

complementaridade organizada pela hierarquia de gênero do que pela reciprocidade. Na 

verdade, no contexto rural, as práticas de reciprocidade mostram-se como marca das relações 

extensas de parentesco. Almeida (2005) ressalta que um traço característico de famílias rurais 

é o valor da cooperação entre as unidades familiares locais. De acordo com ele, essa prática se 

desenvolve rotineiramente, através de situações como troca de alimento entre vizinhos e troca 

de dias de trabalho em atividades de construção de casas e de pesca. Em situações como 

essas, não é incomum constituírem-se grupos locais de cooperação, que se formam a partir de 

redes de compadrio e de vizinhança, não pautadas necessariamente pela consangüinidade.  

  Ainda que eu tenha apresentado até agora modelos mais fechados, tenho a 

preocupação de não essencializar os contextos de origem social de minhas interlocutoras de 

pesquisa, as cidades do interior ou comunidades rurais e seus modos de vida. Por isso, trago a 

partir de agora apontamentos para se pensar a família nesse contexto com base em trabalhos 

que trazem elementos mais flexíveis. No contexto mais atual, as famílias que vivem no 

interior e no meio rural já comungam de valores mais globais, os quais encarregam-se de 

reformular os mais tradicionais. As cidades do interior e as comunidades rurais, de modo 

geral, já não se constituem mais como unidades isoladas, onde possamos encontrar traços 

culturais coesos a partir dos quais seja possível pensar mais harmoniosamente sobre a família 

local. 

 Diante das novas circunstâncias contextuais, um aspecto que merece atenção no estudo 

desse tipo de família refere-se às relações de sexualidade e de gênero. Embora algumas 

comunidades e cidades do interior apresentem valores mais “modernos” e individualistas, as 

concepções em torno das relações amorosas e sexuais aparecem, de modo geral, ainda 

conectadas com moralidades tradicionais. Há vários graus de adesão aos valores ditos mais 
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modernos, o que depende da região de localidade da família, tais como variações de uma área 

rural a uma cidade ou do porte da cidade.  

 Observando processos de monoparentalidade entre camponeses nordestinos, 

Woortmann (2002) aponta que é comum em alguns grupos, mesmo na ausência do marido, a 

chefia da família ser mantida sob o domínio de um homem. Segundo as regras morais e, 

sobretudo, econômicas desses grupos, as viúvas não devem estabelecer um novo casamento, 

pois dessa forma haveria uma repartição da herança familiar com o aumento do número de 

parentes. Entretanto, por mais que após a morte do marido surja uma família monoparental 

composta de mulher e filhos, os encargos masculinos, como a condução do trabalho ligado ao 

sítio, são transferidos para outro parente masculino, de forma que seja mantida a hierarquia 

com base no gênero (WOORTMANN, 2002). Esse autor identifica que o trabalho deve 

continuar sendo de domínio masculino para se evitar uma inversão na hierarquia familiar. 

Mesmo com a mudança na composição familiar, a viúva, enquanto “mãe de família”, continua 

a controlar o consumo do grupo familiar na esfera doméstica, enquanto outro parente 

masculino passa a coordenar a produção. Nesse contexto, a ideologia de gênero persiste 

mesmo após o novo rearranjo familiar estabelecido, de forma que, mesmo nos casos de 

separação residencial entre a mulher e o novo “chefe”, o referencial ideal não é desconstruído.   

 A partir de pesquisas sobre agricultores reassentados do Nordeste, Scott (2007) pontua 

alguns aspectos das relações sexuais e de gênero referentes à moralidade familiar. De acordo 

com ele, a residência próxima à família do marido após o casamento constitui um mecanismo 

de controle da comunidade sobre as mulheres jovens. As mulheres circulam a partir dessa 

lógica como uma espécie de bem prático e simbólico, pois elas servem para fortalecer a mão 

de obra na agricultura familiar, assim como para garantir o fortalecimento da identidade 

coletiva (SCOTT, 2007). Esse costume apresenta-se vinculado aos valores tradicionais, 

dominantes entre as famílias camponesas de contextos históricos anteriores. Para esse autor, 

ainda que a tradição tenha o seu peso legítimo sobre as condutas sexuais das pessoas, 

sobretudo das mulheres, posturas mais “modernas” já ressoam. Há atualmente uma 

combinação de valores modernos e tradicionais envolvendo a família (DUARTE, 2009). Por 

exemplo, a vinculação da sexualidade ao casamento apresenta-se atualmente mais flexível, 

sendo a sua quebra, se não tacitamente aceita, um acontecimento comum na vida comunitária. 

De acordo com Parry Scott (2007), a sexualidade torna-se mais aceitável, especialmente em 

casos de gravidez, desde que atenda a algumas expectativas familiares: 
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Quando um rapaz assume a paternidade, a formação do novo casal e 
formação da família não é muito traumática. Torna-se a confirmação da 
seriedade das intenções do namoro e da vontade de ambos serem 
participantes respeitados na sua comunidade (SCOTT, 2007, p.35). 
 
 

Percebemos uma atualização de valores ligados à sexualidade, que se flexibilizam a 

partir de novos critérios de aceitação sem, contudo, romperem com os aspectos da tradição. O 

“fugir”21 enuncia publicamente à família e à comunidade que houve relação sexual, mas há 

uma dúbia orientação de valores. Por um lado, tem-se uma abertura para burlar as 

expectativas sociais, voltadas à sexualidade conjugal, e, por outro, o ritual funciona como uma 

prestação de contas à família e à comunidade.  

 No trabalho de Longhi (2007: 55), também realizado com nordestinos residentes em 

agrovilas, a família aparece para os jovens como a “representação da moralidade e da 

respeitabilidade de seus componentes”. Como na análise de Scott (2007), os seus dados de 

pesquisa sugerem a existência de uma transitoriedade de valores. As relações afetuosas e 

sexuais registram significados diferenciados para homens e mulheres. Entre os pesquisados, 

há a concepção de que homens e mulheres são livres para estabelecerem relacionamentos 

amorosos e sexuais com os parceiros de sua escolha ao mesmo tempo em que existem certas 

sanções simbólicas dirigidas aos comportamentos femininos considerados permissivos. Ainda 

que as mulheres possam estabelecer envolvimentos, transgredida a linha do que seja 

moralmente aceitável, elas podem ser estigmatizadas pela comunidade, através de taxações 

como “fáceis”. Nesse contexto, o namoro, como um relacionamento sério, difere do “ficar”, 

suposto como envolvimento sem compromisso. De modo geral, a família constitui-se como 

referência importante nos envolvimentos afetivos (LONGHI, 2007). No meio rural e em 

cidades do interior, boas referências sobre a família acabam agregando capital simbólico às 

moças enquanto possíveis escolhidas para um relacionamento sério como o namoro. Os 

valores familiares acabam pesando sobre as decisões individuais e a família aparece como o 

centro de referência, mesmo que, na prática, esse fator seja aplicado em diferentes proporções 

pelos jovens. 

Em pesquisa realizada em assentamentos rurais do Nordeste, Schwade (2009) também 

constata nesse tipo de contexto um processo de “resistências e assimilações” permeando as 

relações e percepções de gênero. De acordo com o seu estudo, tais oscilações são definidas 

                                                 
21 Com base em Scott (2007), prática de “fuga” provisória de um casal de namorados, que conta com a 
cumplicidade de alguns parentes e amigos próximos, destinada a anunciar publicamente que o casamento deve 
ser realizado como desenlace de um envolvimento sexual antecipado.    
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justamente pelo convívio dos valores morais tradicionais da comunidade com as novas 

referências valorativas que adentram a vida local no processo político e associativo de luta 

pela terra. De fato, temos atualmente um cruzamento de valores em contextos rurais que 

dificultam a identificação de um arsenal moral familiar de tipo puro. Ou seja, os valores que 

permeiam a organização familiar emolduram-se a partir de trânsitos culturais, que encarnam 

concomitantemente a tradição camponesa e a modernidade urbana.  

  A partir das pesquisas discutidas, nota-se que os valores que antes cerceavam os 

comportamentos familiares no mundo rural aparecem hoje interceptados por novos elementos 

culturais, o que representa uma ruptura na suposta coesão moral de antes. Com a ampliação 

das possibilidades de comunicação e das trocas culturais entre as cidades e comunidades do 

interior com os grandes centros urbanos, encontramos quadros mais complexos, pois as 

realidades de cada localidade apresentam traços singulares, entrelaçadas em uma diversidade 

de valores. Surge, então, a necessidade de repensarmos os padrões analíticos aplicados aos 

estudos dessas famílias. Baseando-me em Duarte (2008), percebo que uma possível saída 

desse reducionismo seria pensar a família, nas suas diversas especificidades, dialogando com 

uma ordem social e pública mais ampla. Afinal, o que encontramos atualmente são ordens 

muito mais transitórias do que fechadas, das quais as cidades interioranas e pequenas 

comunidades participam. 

 

 

3.3 - As famílias pesquisadas e os seus rearranjos domésticos  

 

 As famílias que pesquisei apresentavam, dentro de certo limite, notadamente o de 

classe social, algumas variações de visão de mundo e de configuração social. Como já 

apontei, elas pertenciam em sua maioria às classes populares, seja às oriundas do meio urbano 

seja às originárias de áreas do interior e do meio rural do Rio Grande do Norte, o que 

constituía um fator limitante para a adesão de modos de vida mais individualistas. Sem 

desconsiderar as variações existentes, nesses segmentos, a moralidade, a tradição e as 

obrigações mútuas funcionavam como códigos centrais das relações familiares. Dentro desse 

limite, havia famílias com um tipo de organização mais “patriarcal”, ou seja, em que a 

posição do homem como chefe de família era muito mais rígida, como também existiam 

outras em que a mulher assumia grande parte da organização da família, dividindo com o 

companheiro o controle sobre a educação dos filhos e sobre as funções dos membros do 
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grupo. Existiam também famílias compostas apenas de mãe e filho ou filhos, onde a mulher 

assumia todos os encargos da educação das crianças.  

Algumas famílias provindas do interior e de comunidades rurais possuíam uma 

organização bem tradicional, articulada a uma limitação do acesso a recursos econômicos. A 

família de Lúcia, residente na zona rural de Pedro Velho, se organizava em moldes 

tradicionais. Sem muito contato com o ambiente urbano e vivendo sob condições econômicas 

difíceis, a família vivia basicamente voltada para a sobrevivência do grupo. O marido de 

Lúcia era cortador de cana, função da qual retirava todo o sustento da família, composta por 

ele, a mulher e dois filhos, dentre os quais a caçula, Lídia, de 4 anos, tinha câncer. A família 

residia em uma casa que ela fez questão de descrever como pequena e humilde. Lúcia 

ocupava todas as funções domésticas, que incluíam cuidar dos filhos, da casa e do marido. Ela 

explicou que, na sua presença, o filho mais velho, de doze anos, e o marido não a ajudavam 

em nada nas tarefas de casa. Quando precisava viajar para Natal para acompanhar a filha em 

consultas médicas, Lúcia deixava parte da comida preparada para a semana inteira, como o 

feijão, que a cada refeição tinha uma porção requentada. Mesmo caracterizando a sua rotina 

como um rojão, ela via como algo natural a mulher assumir os cuidados da família sem 

receber ajuda do marido, já que, na sua concepção, este era responsável pelo sustento 

econômico do grupo doméstico e os homens eram despreparados para realizar tarefas do lar. 

Segundo Lúcia, ela e o marido praticamente não tinham projetos pessoais independentes, 

isolados da “relacionalidade” familiar. Seus sonhos se resumiam em ver a família com saúde e 

os filhos com um bom futuro, tornando-se alguém na vida. 

Como a família de Lúcia, muitas outras estavam voltadas em primeiro plano para a 

manutenção do grupo doméstico a partir de uma divisão sexual das suas funções, seguindo o 

padrão geral do posicionamento do homem como provedor econômico e chefe da família e da 

mulher como dona de casa. Embora esse modelo fosse o predominante, ele não era o único, 

aparecendo em diferentes intensidades. Naturalmente, havia famílias que dialogavam com 

valores mais modernos, apresentando uma configuração mais distanciada da “patriarcal”, o 

que resultava da sua relação com instituições sociais externas a ela. Em relação a esse aspecto, 

autores como Scott (2007) e Longui (2007) demonstram que em áreas urbanas e rurais 

pernambucanas, as práticas tradicionais das comunidades locais sobre os modelos de família e 

o comportamento feminino convivem com hábitos mais liberais, que comportam práticas 

como a sexualidade de ambos os gêneros sem envolvimento afetivo e arranjos familiares 

liderados por mães solteiras. Duarte (2009) assinala que as mudanças de ordem moral que 

vêm ocorrendo nas famílias das classes populares relativas às formas tradicionais de 
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conjugalidade e reprodução devem-se à inserção acentuada dessas camadas populacionais na 

ordem pública geral, que impede seu fechamento absoluto às dinâmicas globais em curso. 

Tais dinâmicas envolvem aberturas morais em áreas como sexualidade e conjugalidade. 

Mudanças tão significativas têm se refletido na família, um dos locus, talvez o 

principal, onde as performances de gênero destacam-se. Há um espaço mais ampliado para o 

questionamento dos modelos tradicionais de comportamentos sexuais. Podemos pensar que, 

embora apareça como uma limitação, as diferenças de classe social não representam barreiras 

completamente rígidas para a adesão de novos padrões, ou ao menos para a assimilação de 

alguns dos seus aspectos. Apesar de estar recorrentemente caracterizando as famílias 

atendidas pelo GACC como tradicionais, faço questão de pontuar que os traços aparecem de 

modos variados e que o contato do grupo familiar com o seu entorno social produz arranjos 

familiares singulares. 

No contexto cultural e social dessas famílias, a diferenciação entre as funções sociais 

dos gêneros é algo que se dá tanto ao nível do universo moral arbitrariamente constituído e 

naturalizado como legítimo (BOURDIEU, 2002) quanto no âmbito do conjunto de condições 

práticas. Como aponta Machado (2002), a legitimidade masculina do controle sobre a mulher 

decorre, em grande parte, da função tradicional de provedor assumida pelo homem, em nome 

da qual ele se considera autorizado a controlar a sexualidade da mulher e dela exigir o 

cumprimento de papéis como os de mãe e de dona de casa. No entanto, veremos que não há 

uma justificação racionalizada para essa rígida divisão de funções dentro da família. Logo, o 

gênero aparece como uma categoria relacional, que se define a partir de atribuições 

culturalmente arbitrárias associadas a cada um dos sexos (TEIXEIRA, 2009; BOURDIEU, 

2002). Isso implica que homens e mulheres estão inseridos e co-participam de um sistema 

cultural que define os primeiros como dominantes e ativos e as segundas como mais 

submissas e passivas. Assim, uma definição simplista e naturalizada do homem como 

dominador e da mulher como passiva encobre o fato de ambos serem protagonistas de 

relações conjugais pautadas na sobreposição em várias esferas do masculino sobre o feminino, 

em que o homem age como chefe e a mulher confirma a legitimidade da dominação ao 

posicionar-se constantemente como a figura dependente e ao mesmo tempo “cuidadora” da 

relação. Na prática, a figura masculina e paterna pode ser privilegiada nas relações de 

dominação do âmbito familiar, mas é importante pontuar que a mulher também partilha das 

crenças e práticas culturais que legitima o homem como chefe de família.  

Muitas mulheres da pesquisa justificavam a ausência do pai do cuidado da criança 

alegando que os seus companheiros trabalhavam fora de casa e que, portanto, ficava difícil 
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para eles acompanhar o tratamento dos filhos. Em muitos casos, antes da descoberta do 

diagnóstico da criança, a mulher já exercia algum trabalho remunerado fora de casa, passando 

a deixá-lo para se dedicar integralmente ao tratamento do filho. Com isso, vemos que tanto o 

homem quanto a mulher estavam habilitados para prover economicamente a família. Se 

fôssemos utilizar como critério a formação escolar, entre as famílias pesquisadas, a mulher 

estaria mais apta a conseguir um emprego remunerado do que o homem. A maioria das 

mulheres pesquisadas tinha um grau de escolaridade mais avançado do que o dos seus 

maridos e companheiros. Quase nenhuma mulher possuía ensino superior - na pesquisa só 

consegui identificar uma delas com esse grau de formação –, poucas mulheres possuíam 

algum curso técnico, algumas o segundo grau completo ou incompleto, muitas o fundamental 

completo ou incompleto e havia alguns casos de mulheres que eram analfabetas. Mesmo não 

possuindo escolaridade avançada, o nível de formação das mulheres superava o dos maridos. 

Todas as mulheres com as quais realizei entrevistas formais registraram que os seus maridos 

possuíam grau de escolaridade inferior ao delas. Na maioria dos casos, as que possuíam 

ensino médio completo ou incompleto tinham companheiros que alcançaram apenas o nível 

de ensino fundamental, completo ou incompleto.  

Mesmo tendo uma qualificação profissional superior ao do marido e um trabalho na 

sua área de formação, Denise, de 33 anos, mãe de Lia e residente em Parnamirim, deixou o 

emprego de massagista especializada em um hospital para se dedicar ao tratamento da filha. 

Denise relatou que era realizada na profissão e que, através dela, conseguia ter uma qualidade 

de vida melhor, mas que não se arrependia de ter largado o emprego para se dedicar à filha, 

que, segundo ela, necessitava muito dos seus cuidados. Denise explicou que o abandono do 

emprego não foi uma imposição da família, mas uma opção sua. Segundo ela, a desistência do 

emprego também não foi uma medida estritamente necessária, já que, com algum esforço, 

daria pra conciliar os cuidados maternos com o trabalho. Denise preferiu não trabalhar fora de 

casa porque desejava cuidar melhor da filha, segundo ela, de uma forma que só ela mesma 

tinha capacidade, já que não confiava em mais ninguém. Ela mostrou-se realizada em poder 

dedicar atenção integral à filha doente, demonstrando que os seus projetos pessoais – que 

estavam relacionados a uma vida independente - não superavam a importância do exercício 

das suas funções maternas: 

 

A coisa que eu mais gostava de fazer era trabalhar. Eu ganhava o meu 
dinheiro, não dependia de ninguém. Eu tinha um... por exemplo, antes de 
Lia, eu tinha um... um ritmo de vida, um custo de vida, até mesmo 
financeiro! E, depois disso... Eu podia pagar minhas contas, eu podia 
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comprar o que eu queria. Eu ia pra onde eu queria, do jeito que eu queria... 
E agora, depois de Lia... Quer dizer, não quer dizer que eu não posso mais. 
Eu posso.  É só eu querer me desapegar mais dela e voltar a trabalhar pra 
ter meu dinheiro. Mas só que, por enquanto, a prioridade realmente é cuidar 
dela. 
 
 

Em entrevista, Denise enfatizou em vários momentos que a filha dependia muito dos 

seus cuidados, o que ela atribuiu ao câncer e a uma deficiência física nos braços portada pela 

criança. Contudo, em outros momentos, Denise demonstrou que sentia muita necessidade de 

cuidar da filha, evidenciando inclusive ter com isso uma dependência emocional: É tão 

estranho que, quando eu saio de casa sem ela, sem Lia, eu fico procurando, pegar na mão 

dela. É estranho, porque, desde quando ela nasceu, eu não me separei quase dela. É tanto, 

que eu não sei... Lia fica sem mim, mas eu não fico sem Lia. É curioso o fato de que, dentre as 

mulheres do meu estudo, Denise se destacava como uma das mais emancipadas em relação a 

certos valores tradicionais.  Ela afirmava ter posição central nas decisões familiares, 

superando inclusive as opiniões do seu marido. Em algumas de nossas conversas, enfatizou 

esse aspecto: Lá em casa, quem manda sou eu! Denise também se dizia aberta a conversar 

com os filhos sobre assuntos como sexo, drogas e bebidas. Explicou que orientava a filha de 

dezesseis anos a usar preservativos. Embora os seus filhos, a sua mãe e alguns irmãos fossem 

evangélicos, ela não era praticante de nenhuma religião, apesar de afirmar que acreditava em 

Deus. Mas a maternidade constituía para Denise um valor pautado no cuidado e na dedicação 

afetiva aos filhos. Denise tinha os filhos como pessoas que dependiam das orientações e do 

afeto materno. Assim, a doença aparecia a ela como um aspecto que reforçava a fragilidade 

dos filhos. A partir dessa concepção, justificava ter uma atenção especial por Lia, a filha 

doente, diante de seus outros filhos. 

Com a doença da filha, Rosa também largou o emprego. Ela trabalhava com o marido 

em uma fábrica de bonés e tinha uma vida bem ativa, dividindo seu tempo entre as funções 

domésticas e o trabalho remunerado fora de casa. Rosa descreveu a saída do emprego como 

uma necessidade. Disse que deixou de trabalhar porque tinha que cuidar da filha. Nesse caso, 

ainda que tivesse o mesmo tipo de emprego que o marido, a mulher viu, enquanto mãe, a sua 

desistência do trabalho como uma necessidade imposta pelas demandas do tratamento da 

filha.  

O tipo de arranjo familiar em que a mulher largava o emprego para se dedicar ao 

tratamento da criança era recorrente. Na pesquisa, registrei vários casos em que a mãe desistiu 

do trabalho remunerado para acompanhar o tratamento do filho doente, mas não obtive 
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conhecimento de nenhuma situação em que o pai largou o trabalho para cuidar da criança. 

Existiam pais que auxiliam a esposa nas funções de cuidado. O auxílio prestado pelo pai se 

dava normalmente no âmbito doméstico. Mas, o percurso social do tratamento era seguido 

comumente pela mãe. Raramente, algum pai acompanhava as internações do filho. Alguns 

deles visitavam a criança nos hospitais e havia outros que nunca chegaram a visitá-la. Nessa 

última situação, a justificativa preponderante dada pelas suas esposas era que o trabalho fora 

do lar ocupava o tempo dos companheiros, já que os trabalhos normalmente tinham carga 

horária diária longa e se estendiam durante a semana. Acredito que, para parte das famílias 

residentes no interior do Estado, a escassez de recursos financeiros também dificultava as 

visitas, pois a viagem da mãe e da criança já implicava despesas que pesavam no orçamento 

familiar. Algumas mulheres disseram, que no início do tratamento, quando ainda não 

recebiam o apoio do GACC, não tinham nem o dinheiro para um lanche na capital. Marta 

disse que o dinheiro que trazia só dava para comprar uma pipoca ou um copo d’água para o 

filho. Ademais, não era permitido, pelo menos formalmente, a hospedagem de mais de um 

acompanhante da criança na instituição. Nessas condições, o papel de “cuidador” permanente 

era quase sempre assumido pela mãe ou outra mulher da família. Tomei conhecimento de 

apenas um caso em que o pai assumiu a função de “cuidador” principal. Nesse caso, apesar de 

ser casado e conviver com a mãe da criança, o homem sempre foi visto acompanhando a filha 

em consultas médicas e no GACC, sendo, por isso, descrito com admiração por uma 

profissional da instituição como um pai muito presente. No capítulo 5, veremos como essa 

associação da prática do cuidado com a figura feminina e materna era reforçada e legitimada 

no âmbito do GACC.  

Na pesquisa, mesmo as famílias mais conectadas a valores modernos, como a de 

Denise – que incluía pessoas abertas a valores como o exercício da sexualidade antes do 

casamento e a valorização da independência feminina -, partilhavam a valorização do cuidado 

materno como algo que se sobrepunha a outras formas de cuidado. Havia uma quantidade 

considerável de mulheres divorciadas, cujo núcleo familiar não contava conseqüentemente 

com a presença de marido ou companheiro, que não deixavam, na ausência do homem no 

controle da família, de supervalorizar a atividade materna. Eu diria que esse aspecto relativo à 

valorização da maternidade associada ao cuidado é o coeficiente comum que confere 

semelhança entre todas as famílias que fazem parte do meu trabalho.  

Aparecida, de 37 anos, residia com o filho Celso em Natal, em um ‘puxadinho’ nos 

fundos da casa dos pais, onde residiam também outros núcleos familiares de irmãs dela. Com 

formação superior em história, Aparecida demonstrava ter uma visão de mundo moderna em 



101 
 

alguns aspectos. Ela dizia crer em Deus, mas não era praticante de nenhuma religião, o que 

ela atribuía ao fato de não concordar com certas restrições de conduta das doutrinas religiosas 

convencionais e com as solicitações excessivas de contribuição econômica feitas pelas igrejas 

aos fiéis. Aparecida era mãe solteira. Ela teve um relacionamento com o pai do seu filho, mas 

nunca chegou a casar ou se juntar com ele. Mesmo sendo liberal em vários aspectos, 

Aparecida partilhava da visão comum entre meus interlocutores de que a dedicação da mãe ao 

filho devia ser uma prioridade na vida da mulher. Ela relatou que não namoraria um homem 

que não tivesse um bom relacionamento com Celso, salientando que seu bem estar superava 

qualquer envolvimento que viesse a ter com outras pessoas. Ela se referiu à ligação entre mãe 

e filho como algo natural e eterno: filho é pra sempre, namorado não. Mesmo morrendo, 

Celso continuará sendo meu filho.  

 Como expliquei, mesmo as famílias e mulheres menos conservadores se 

assemelhavam no que tange à ideologia comum da maternidade como algo instintivo e 

natural. Logo, as famílias de cujas experiências estou tratando possuíam uma configuração 

pautada na “relacionalidade” interna. Pelo menos no tocante à relação entre mãe e filho, essa 

categoria de Duarte (2008) pode ser aplicada de forma genérica. O fato dos filhos dessas 

mulheres serem crianças doentes aprofundava ainda mais esse aspecto. A doença era vista por 

elas como um aspecto que tornava a criança ainda mais dependente da proteção familiar e 

materna. As mães identificavam que, com a doença, a criança ficava mais dependente em suas 

atividades cotidianas, como tomar banho, se alimentar e se vestir, mas também afetivamente. 

A partir disso, a criança com câncer aparecia como alguém capaz de alterar a rotina familiar e 

de causar na família mudanças ainda mais profundas, que podiam ocasionar o seu 

fortalecimento ou enfraquecimento.  

 Desse modo, podemos observar a criança como um ser com capacidade de agência 

considerável, capaz de influenciar as decisões dos adultos e trazer mudanças para sua família 

a partir das suas demandas pessoais. Como coloca Ortner (2006), a atuação social das pessoas 

se encontra inscrita em uma teia de relações de solidariedade, de poder e de desigualdade. De 

modo geral, a criança encontra-se constrangida nas suas ações pelos adultos, que agem no 

sentido de lhes impor modelos de valores e de comportamentos. Mas, por outro lado, ela 

também se configura como uma agência própria. Logo, por ser considerada membro da 

família digno de proteção pela condição de criança com câncer, ela era um fator relevante 

para a constituição de verdadeiros rearranjos familiares. A doença da criança acabava fazendo 

com que sua família tivesse que se mobilizar financeiramente – o que envolvia a busca de 

apoio das entidades públicas e de pessoas de sua rede social - e reorganizar as funções dos 
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seus membros para o atendimento às demandas do tratamento. Seja através da sua 

reorganização ou desestruturação, a família estava envolvida na doença da criança. Durante a 

pesquisa, apareceram desde casos em que a imersão da doença provocou o reforço da família 

nuclear, que passou a ver na união familiar um ponto de apoio para o enfrentamento do 

problema, até situações em que as demandas do tratamento da doença provocaram a sua 

desestruturação, culminando na dissolução da união conjugal dos pais da criança.   

Ana, uma mulher, aparentemente jovem, que participou de uma “Reunião dos 

Familiares Enlutados”, identificou a sua iniciação na maternidade como um acontecimento 

que a tornou uma pessoa responsável. Ana disse que, antes do nascimento da filha, só pensava 

em se divertir em festas, sem ter maiores compromissos e responsabilidades. Para ela, a 

experiência inusitada de cuidar da filha representou um fator que modificou o seu estilo de 

vida. Na ocasião do seu relato, ela identificou-se como uma mulher responsável, voltada para 

a vida familiar. No depoimento de Ana, o fato de ser mãe de uma criança doente apareceu 

como um aspecto capaz de torná-la inclusive uma pessoa mais sensível e afetiva. Nesse caso, 

a maternidade por si só aparecia como um valor para Ana, já que ela conferiu-lhe 

responsabilidade, que gerou o abandono da vida que tinha antes. O fato da filha ter câncer a 

despertou para a valorização da entrada em sua vida de um companheiro que, embora não 

fosse o pai biológico da criança, dedicou-se ao seu tratamento. Com isso, Ana passou a 

perceber o valor da família como um todo. A doença da criança ainda causou transformações 

positivas na vida do marido dela, que, sensibilizado com a doença da enteada, parou de 

consumir bebidas alcoólicas a pedido da criança. No depoimento de Ana, é como se a doença 

tivesse servido para unificar mais a família. Ou seja, os pais procuraram eliminar eventuais 

pontos de conflito para concentrar forças na tentativa de recuperação da saúde da filha. 

Mesmo a criança não tendo conseguido se curar, vindo a óbito, os pais da criança disseram 

continuar bastante unidos e dedicados à vida familiar. Nos seus relatos, a família continuava 

coesa também para superar a dor da perda, de forma que a experiência com a doença 

culminou no fortalecimento de laços familiares que persistiram mesmo após o seu desfecho. 

Nesse caso, as demandas de cuidado e de atenção exigidas pelo tratamento da criança geraram 

um rearranjo positivo na família. 

Para a família de Zilda, que vivia em Mossoró, apesar de gerar dificuldades, o câncer 

também trouxe alterações positivas. Como o seu marido era o provedor econômico da família, 

a ela cabia a tarefa de cuidar do filho doente e percorrer toda a trajetória social do tratamento, 

que incluía viagens cansativas e estadia em hospitais durante os internamentos. Diante dessa 

incumbência, Zilda passou a se considerar uma pessoa mais estressada, cansada e 
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desgastada. Ao trazer essas alterações de humor para dentro de casa, Zilda disse que, em 

contrapartida, era reconfortada pelo esposo, a quem ela considerava bastante compreensivo: 

Ele me apóia muito, sabe? Ele diz: tenha paciência - quando eu chego em casa estressada, é 

muito menino, aí eu fico estressadinha! Aí ele: homi tenha paciência! Aí quando pode, paga 

uma menina pra lavar roupa. Aqui, podemos perceber que uma administração das emoções 

também está relacionada com os modos de reordenação familiar. Zilda falou com satisfação 

sobre o apoio que recebeu do marido e explicou que a postura positiva se estendeu para toda a 

família: Minha família tá apoiando em tudo. Depois da doença, a família se uniu, fica mais 

carinhosa.  Até o pai dele também fica com um cuidado maior. Tudo é um cuidado maior.  

Além de ter identificado como um aspecto positivo a maior união familiar, Zilda disse que o 

próprio filho doente, apesar de ter se tornado mais estressado, passou a ser mais amoroso com 

os familiares.  

A maior união que Zilda identificou em sua família após a doença do filho foi 

comprovada diante de situações tensas do cotidiano. A doença demandou mais gastos 

financeiros para a família e alteração de hábitos diários. Os gastos com alimentação 

específica, como leite e massa, ocasionaram prejuízos à qualidade de vida dos outros 

familiares. Zilda disse que não tinha condições de comprar os alimentos recomendados, mas 

não cogitava a possibilidade de deixá-los faltar. Em decorrência disso, ela deixava de comprar 

coisas para ela e para os outros filhos para que a alimentação não faltasse para o filho doente. 

Parte da alimentação diferenciada da criança, a que era consumida nas refeições tradicionais, 

como almoço e jantar, passou a ser compartilhada pelos seus familiares. Zilda disse que ela e 

os filhos acabaram se adaptando a comer comida insossa, com pouquíssimo sal. Ela disse que 

para ela foi mais fácil se acostumar com a nova alimentação por já estar adaptada à comida 

dos hospitais onde o seu filho ficava internado, que, segundo ela, também era insossa. A 

mudança de hábito alimentar não afetou o marido porque ele almoçava no local de trabalho. A 

partir da recomendação médica, a família também necessitou fazer reforma na residência. 

Como a casa sem reboco nas paredes representava danos à saúde da criança, levando a riscos 

de alergia e infecção, não havendo disponibilidade financeira para a resolução completa do 

problema, a família reformou apenas o quarto do casal, que passou a ser o local onde a criança 

dormia e brincava:  

 

No quarto também afastei minhas coisas, fiz um cantinho só pros brinquedo 
dele, ajeitei, pra ficar um ambiente melhor pra ele.  O pai comprou 
Playstation. Tudo a gente fez pra prender mais ele dentro de casa, pra que 
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ele não perceba a situação que tá pra ele (Zilda, 24 anos, mãe-
acompanhante).  
 
 

Apesar de haver histórias de superação e fortalecimento dos laços familiares, como a 

de Zilda, muitas famílias não conseguiam reverter as dificuldades geradas pelo tratamento da 

doença. As crises financeiras, o desgaste emocional, e, sobretudo, a alteração de papéis dentro 

da família nem sempre conseguiam ser contornados de maneira positiva. Havia casos de 

mulheres do interior que se divorciaram dos maridos e companheiros em momentos críticos 

do tratamento. Algumas mulheres foram abandonadas pelos companheiros e outras optaram 

pelo divórcio por terem sido traídas ou excessivamente controladas. As viagens prolongadas 

das mulheres, durante as quais elas ficavam semanas e até meses longe de casa, provocavam 

ciúmes e desconfianças nos companheiros. Durante observações nas “Reuniões das Mães”, 

presenciei episódios em que as mulheres deixaram a atividade para atender seus 

companheiros ciumentos, que as telefonavam ou as aguardavam na entrada da entidade. 

Mesmo sendo aconselhadas pela psicóloga que coordenava os encontros a não interromper a 

atividade, as mulheres o faziam alegando que não atender de imediato as ligações só 

aumentariam as desconfianças dos companheiros. Quando eles chegaram a visitá-las no grupo 

por ciúmes – presenciei dois casos desse tipo –, em um caso, mesmo incomodada com a 

situação, a mulher não se recusou a atendê-lo por receio. No outro caso, a mulher demonstrou 

conformação e, talvez, certa satisfação com a situação. Os ciúmes e desconfianças dos 

maridos geravam muitas crises nos relacionamentos conjugais. Também não era incomum 

que os próprios maridos se envolvessem em outros relacionamentos por sentirem-se 

abandonados pelas esposas ou desconfiarem da fidelidade delas. Geralmente, essas situações 

eram mais recorrentes nos casos em que estas passavam muitos dias longe de casa.  

Salem (2006, p. 425) indica que, nas classes populares, as “oposições constrativas de 

gênero” estão pautadas “no pendor feminino para o vínculo x a vocação masculina para 

circular entre mulheres”. A mulher liga-se a vínculos de “permanência”, “continuidade” e 

“sentimento”, ao passo que a figura masculina está associada às características de 

“impermanência”, “descontinuidade” e “sensação” (SALEM, 2006). A autora explica que 

esse contraste rege-se por uma moral que atenua a traição masculina quando esta não 

compromete o vínculo com a família. Ou seja, desde que o homem continue a cumprir as suas 

obrigações de chefe de família, que inclui sustentar economicamente os filhos e a esposa, o 

seu envolvimento sexual com outras mulheres passa a ser considerado superficial e 

contornável. Trazendo essa análise para a minha pesquisa, vejo que, embora não desejassem 
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ser traídas, algumas mulheres que sabiam ou desconfiavam que os companheiros se 

envolviam sexualmente com outras mulheres na sua ausência, demonstravam, ao mesmo 

tempo que desagrado, certa conformidade com a situação por entenderem que os 

companheiros sentiam-se sós. Contudo, mesmo não traindo o marido, parte dessas mulheres 

aturava desconfianças e ciúmes por parte dele. 

Até as mulheres que diziam receber apoio dos companheiros observaram que houve 

mudanças no relacionamento conjugal. Rosa e Denise, por exemplo, concordaram que a 

distância as separou afetivamente dos maridos, refletindo negativamente no casamento. 

Mesmo aquelas que consideraram ter um bom casamento afirmaram que alguma coisa sempre 

mudava. Adélia, por exemplo, mesmo considerando-se apoiada pelo marido, passou a ter 

discussões conjugais quando o companheiro passou a ter ciúmes por suas viagens a Natal. 

Além disso, no cotidiano, o marido de Adélia reclamava de não ter o jantar preparado pela 

esposa nos períodos das viagens. Muitas mulheres também afirmaram que, com a rotina do 

tratamento, sentiam-se indispostas a dedicar atenção aos companheiros mesmo quando 

estavam em casa. Por esses motivos, elas consideraram que havia sempre mudança em algum 

aspecto na relação conjugal, inclusive na proximidade sexual.  

Muitos casamentos não resistiam a essas alterações de rotina e às mudanças nos papéis 

familiares e sociais da mulher, o que resultava em um considerável índice de mulheres que se 

separavam.  Essas situações eram paradoxais porque, mesmo que fosse para exercer a sua 

função habitual de “cuidadora”, ao sair de casa, a mulher acabava rompendo com algumas 

convenções, a saber, a de que o seu lugar era no ambiente doméstico. Nesse sentido, a saída 

da mulher de casa para exercer a sua função de “cuidadora” em um contexto inusitado 

acabava constituindo um fator de desequilíbrio organizacional na família. Durante a pesquisa, 

conheci pelo menos cinco mulheres que se separaram dos parceiros por problemas relativos 

ao tratamento dos filhos. Mas, fora as informantes que cheguei a conhecer, existiam outros 

casos que eram conhecidos e comentados pelas usuárias do GACC. As usuárias chegavam a 

fazer brincadeiras com a recorrência de mulheres que divorciavam-se ou separavam-se em 

razão do acompanhamento dos tratamentos.  

 Fátima, de 25 anos, residente em Pau dos Ferros, por exemplo, vivia uma grande crise 

de casamento em decorrência do seu envolvimento como “cuidadora” no tratamento de câncer 

do seu único filho, Jeferson, de 5 anos. Na ocasião da descoberta da doença, uma leucemia 

aguda, ela recebeu de um médico a indicação de que a persistência da sua moradia em casa de 

taipa (material do qual a sua antiga residência era feita) seria um fator que prejudicaria a 

saúde do filho. Com isso, Fátima veio passar uma temporada na casa da cunhada, localizada 
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em Natal. Após duas semanas na capital, seu marido, pai da criança, se envolveu com outra 

mulher, com quem continuou a manter relacionamento extra-conjugal. O homem morava só e 

tinha encontros com a amante ao mesmo tempo em que se relacionava com a esposa. Quando 

a esposa estava na sua cidade de origem, o marido ficava em sua casa. Segundo ela, ele vivia 

com as duas. A informante me disse que o seu casamento era normal até o momento em que 

veio para Natal. O seu marido alegou para ela que se envolveu com outra pessoa porque a 

esposa o abandonou ao vir morar com o filho na Capital. A saída temporária de Fátima de 

casa em função da busca da recuperação da saúde do filho foi interpretada pelo marido como 

abandono da vida conjugal, o que supõe um aspecto moral, que controla e sobrepõe-se às 

ações de sua esposa.  

  Numa das últimas conversas que tive com essa informante, ela colocou que 

recentemente havia conhecido outro homem no prédio de conjugados onde morava de aluguel 

no interior, sugerindo a possibilidade de um novo relacionamento afetivo. O rapaz que ela 

conheceu era separado. Querendo terminar seu relacionamento anterior, ela disse que já havia 

falado ao marido que tinha conhecido outra pessoa. Entretanto, segundo ela, o marido não 

acreditou que ela pudesse estar interessada por outro homem, não dando atenção às suas 

declarações e colocando-a sempre sob o seu controle: você é a minha mulher (insistia o 

marido). A informante me confessou que, se o seu marido não tivesse outra pessoa, ela 

preferiria ficar com ele: sou mais ficar com ele porque ele é o pai do meu filho. Segundo ela, 

as suas principais preocupações no momento direcionavam-se ao filho doente, ficando a vida 

amorosa para segundo plano. A informante colocou, ao lado de Deus, o filho como a figura 

mais importante de sua vida, sugerindo que o cuidado da criança – envolvendo vindas a Natal 

e afastamento do marido – deveria ser seguido acima de qualquer outra questão.  

A valorização que Fátima dava ao cuidado do filho ilustra uma tendência comum entre 

as outras mulheres. Até a família como um todo, envolvendo a conjugalidade, ganhava um 

valor secundário se comparada ao laço entre mãe e filho. Mesmo no caso de Fátima, onde a 

mulher assumiu uma postura submissa diante do marido, a responsabilidade ligada à 

maternidade constituía um valor primordial em relação ao casamento. De modo geral, as mães 

do GACC entendiam que o homem não estava preparado para assumir a função do cuidado, 

que devia naturalmente ser exercido por elas. Em uma “Reunião dos Familiares Enlutados”, 

duas mulheres disseram que, embora considerassem os seus esposos bons pais para os filhos, 

elas sempre foram as responsáveis por acompanhar o tratamento das crianças em Natal. As 

duas colocaram que, para os seus maridos, era mais difícil passar pela experiência de ver os 

filhos hospitalizados. Elas enfatizaram essa relação entre o ato do cuidado e o papel de mãe, 
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sugerindo que a mãe era mais preparada emocionalmente para lidar com uma situação 

dramática. Outras mulheres com as quais conversei no decorrer da pesquisa também 

sugeriram que a mãe tinha uma natureza emocional mais apta para freqüentar hospitais e 

presenciar as crises dos filhos. Algumas mulheres comentaram que seus maridos não 

realizavam visitas aos filhos por ficarem muito fragilizados ao ver as crianças hospitalizadas. 

Uma delas relatou que o companheiro passava mal ao presenciar alguns procedimentos 

médicos sendo feitos na filha. Em um episódio específico, o homem chegou a desmaiar no 

próprio hospital.  

Todo o cuidado que a mãe dedicava à criança com câncer gerava processos 

adaptativos complicados também para os outros filhos. Com a doença, normalmente a criança 

passava a receber maior atenção da mãe, o que inevitavelmente acabava afetando sua relação 

com os outros filhos. Para proporcionar bem-estar à criança doente, a mãe procurava agradá-

la fazendo os gostos dela, como elas descreviam, o que implicava a adoção de posturas como 

procurar evitar castigar a criança, seja batendo ou com outras punições, e dá-lhe brinquedos, 

atenção e carinho. Junto a essa dedicação cotidiana, o fato da mãe se ausentar constantemente 

do lar para acompanhar o tratamento da criança, por vezes, pesava negativamente nos outros 

filhos. Algumas mães relataram que os filhos sentiam que havia uma super-proteção do irmão 

doente. Quando havia brigas entre irmãos, por exemplo, os pais procuravam evitar que os 

filhos batessem na criança doente e causassem-lhe aborrecimentos emocionais.  Às vezes, o 

que nessa conjuntura mais afetava os irmãos saudáveis eram as constantes ausências da mãe 

de casa. Rosa relatou que, durante a fase crítica do tratamento da filha, seu filho saudável, de 

12 anos, apresentou problemas comportamentais por sentir-se muito só, entendendo que a 

mãe dedicava mais atenção à irmã doente. Assim, o menino passou a ficar mais agitado, 

criando problemas inclusive no ambiente escolar, o que culminou na sua expulsão da escola. 

Na época da nossa conversa, Rosa já se sentia aliviada por considerar que atualmente o filho 

já compreendia a situação. Mas ela relatou que muitas mães abandonavam o tratamento por 

situações parecidas, que envolviam demandas dos outros membros da família. Esse processo 

de compreensão pelo qual o filho de Rosa passou era muito referenciado pelas mulheres. 

Freqüentemente, no período crítico do tratamento, em que a mãe se ausentava muito do 

ambiente familiar, os irmãos do doente sentiam-se rejeitados pela família, vindo só 

posteriormente a conhecer e aceitar melhor a condição do irmão e a necessidade da 

mobilização familiar em torno do problema. Normalmente, as mães diziam que, aos poucos, 

os irmãos iam criando consciência da situação.  
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Como a função de “cuidadora” da criança doente era assumida pela mãe mesmo em 

âmbito externo à família, em muitas situações, outros parentes eram convocados para prestar 

auxílio aos familiares que ficavam. Por esse motivo, os deslocamentos temporários exigidos 

pelo acompanhamento do filho doente as levavam a acionar mecanismos de ajuda em torno da 

parentela extensa. Era bastante freqüente a mãe recorrer à avó materna das crianças para 

assumir o cuidado dos netos nos momentos em que ela estava acompanhando o filho doente 

em Natal. Como já foi exposto, nem sempre os parentes solicitados mostravam-se dispostos. 

Mas também apareceram casos em que os familiares se envolveram tanto no cuidado da 

criança enferma, super-protegendo-a devido à sua condição de doente, que a situação gerou 

tensões dentro da família. Aparecida, por exemplo, às vezes sentia dificuldades em educar o 

seu único filho porque seus pais e irmãs entendiam que Celso, a criança doente, devia ser 

poupado de exigências excessivas e punições devido à doença.  

Geralmente, as mulheres tinham mais de um filho e, em muitos casos, estes tinham 

pouca idade.  Algumas delas eram separadas e outras mulheres ainda eram solteiras ou viúvas. 

Nesses casos, elas contavam com a ajuda da mãe, irmãs e vizinhas. Nos casos em que a mãe 

morava só com os filhos e não contava com a ajuda de praticamente ninguém da família - 

como ocorreu com Valéria no início do tratamento -, quando existia uma criança mais velha, 

geralmente a partir dos dez anos, esta assumia a tarefa de cuidar dos irmãos menores. Como já 

demonstrei, mesmo nas situações em que a mulher morava com o marido, geralmente este não 

tinha disponibilidade de tempo de cuidar das crianças pequenas durante a ausência da esposa 

pelo fato de passar boa parte do dia trabalhando fora de casa, o que gerava o pedido de auxílio 

de parentes e vizinhos. Esse tipo de ajuda era em alguns casos decisiva para que a mulher 

pudesse seguir o percurso social da doença. Embora eu não tivesse acompanhado nenhum 

caso específico do tipo, fui informada por mães e profissionais da existência de mulheres que 

desistiram do tratamento por não conseguir conciliá-lo com as obrigações familiares. Cheguei 

a conhecer um caso próximo dessa situação, o de Regina, residente em Macaíba, que se dizia 

prestes a desistir do tratamento do filho.  Ela era mãe solteira e não contava com ajuda de 

praticamente ninguém para cuidar dos outros três filhos pequenos durante as suas ausências, o 

que condicionava uma série de obstáculos práticos ao acompanhamento do tratamento. Assim 

como para essa mulher, nos demais casos analisados, o apoio de uma rede familiar, nuclear ou 

extensa, aparecia como fundamental e indispensável para a realização do tratamento clínico. 

Por sua vez, a inexistência do apoio familiar atenuava bastante as possibilidades da mãe 

realizá-lo. 
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3.4 – A ampliação da experiência social da mãe-“cuidadora” e da criança 

 

 Como mostrei anteriormente, era a mãe quem normalmente assumia a posição de 

principal “cuidadora” da criança. Desse modo, o percurso social da doença era seguido por ela 

e pelo doente. Quando a ajuda familiar envolve apoio externo, Cavalcante (2003) observa a 

atuação das mães como as “principais responsáveis”. A autora observa que, mesmo nos casos 

em que não existem alternativas institucionais para a doença dos filhos, elas se engajam como 

protagonistas, construindo estratégias de apoio. Na fundação da Associação dos Amigos do 

Autista (AMA), por exemplo, o apoio dos pais e amigos do autista seria uma diretriz da 

instituição, mas, na prática, foram três “mães-líderes”, reunidas posteriormente a outras, que 

tiveram a iniciativa que deu vida à entidade. Nesse caso, os limites sociais ultrapassados pelas 

mães foram consolidados internacionalmente, através da busca de apoio especializado para a 

instituição em outros países. A vida privada dessas mulheres necessitou, assim, ser em muito 

ultrapassada na tentativa de consolidar um lugar social de apoio aos seus filhos autistas que 

fosse pautado em um modelo de integração social. Para tanto, elas tiveram de se engajar em 

eventos científicos, sociais e financeiros e recorrer ao apoio da mídia e das políticas de saúde, 

o que implicou a sua inserção em esferas públicas inusitadas. 

Para as mulheres da minha pesquisa que residiam no interior do Estado, as viagens 

para Natal e a freqüência em ambientes diferenciados, longe da residência e da casa de 

familiares e amigos, constituía em si uma mudança impactante. Em Natal, as temporadas de 

permanência das crianças e suas mães variavam de alguns dias até vários meses, fator 

temporal sempre determinado pela instabilidade típica da doença. Nessas circunstâncias, essas 

mulheres ganhavam um novo espaço de sociabilidade, que se diferenciava sob muitos 

aspectos do ambiente “interiorano” e, em alguns casos, rural no qual estavam adaptadas. Na 

cena urbana, as condutas sociais delas passavam por um processo adaptativo, imposto pelo 

contato com instituições de caráter administrativo-burocrático - diferentes das tipicamente 

familiares com as quais estavam acostumadas - e com pessoas e ambientes sociais 

“urbanizados”. Tal processo, no entanto, não acarretava a anulação dos seus valores e 

comportamentos habituais. Havia, sobretudo, uma ampliação da experiência social dessas 

mulheres, até então processada, em especial, no ambiente doméstico-familiar, associada ao 

cumprimento dos papéis de mãe, esposa e dona-de-casa. 

 Ao discorrer sobre o intenso processo migratório protagonizado no Brasil durante o 

século XX, Eunice Durhan (1984) aponta que a migração de comunidades tradicionais para os 

grandes centros urbanos, repletos de “inovações”, para além de uma transferência geográfica, 
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gerou substanciais mudanças comportamentais. Partindo dessa perspectiva, ela sugere que, 

através desses processos migratórios, há o aparecimento de modos de vida relacionados ao 

que ela descreve como “características da nova ordem social em emergência” (DURHAN, 

1984: 10). Com isso, conclui-se que o deslocamento espacial corresponde à imposição de 

novos condicionamentos sócio-culturais à vida dessas pessoas. As mudanças ocorrem em 

diversos níveis, que são apontados por ela, sobretudo, no que tange às novas formas de 

integração assumidas por trabalhadores rurais na relação com sistemas urbano-industriais.  

 No caso das mulheres que pesquiso, residentes no interior do Estado, não havia 

verdadeiramente um processo de migração, mas viagens temporárias, mas recorrentes, 

intercalando períodos de residência no interior e outros na capital. O contato com os contextos 

e espaços urbanos se desenrolava através de uma rede de instituições públicas de saúde, que 

tinha como centro o GACC e o hospital infantil Varela Santiago, responsável por responder às 

principais demandas de atendimento especializado em câncer infantil do Estado. No meu 

universo de pesquisa, o contato com as “inovações”, identificadas por Durham (1984) como 

próprias dos grandes centros urbanos, existiam de um modo menos impactante, visto a 

diferença entre a conjuntura local e específica do caso que analiso e a nacional e histórica 

referida pela autora. Eu não diria que no caso das mulheres estudadas havia a adesão imediata 

às novas formas sócio-culturais modernas em substituição às suas condutas e modos de 

pensamento tradicionais. O que observei concretamente foi um componente de rotina sendo 

alterado pela experiência em um ambiente urbano, moldado por modos de relação menos 

familiares e mais objetivos e burocráticos.  

 No caso dos sujeitos da minha pesquisa, as transformações ocasionadas pela nova 

experiência da vivência em um ambiente urbano não ocorreu a nível de uma substituição de 

uma forma cultural tradicional por outra moderna, ou mesmo de uma alteração mental ou 

psicológica condicionada por estímulos urbanos, como diria Simmel (1973). As formas que as 

mulheres se relacionavam com o meio urbano - através de instituições de apoio, hospitais, 

clínicas de tratamento e, ocasionalmente, espaços de lazer - condicionavam uma modificação 

de rotina que as retiravam do ambiente doméstico e do cumprimento de alguns dos papéis 

familiares, com exceção da função de mãe, que nesses momentos era reafirmada.  

 Para se relacionar com as entidades envolvidas no processo de tratamento dos filhos, 

essas mulheres geralmente eram mediadas por profissionais. Assistentes sociais e outros 

funcionários do GACC apareciam como indispensáveis nesses momentos. O encaminhamento 

dessas mães aos hospitais, às farmácias e até a sua participação em ambientes de lazer era 

mediado pelo Grupo de Apoio. Elas eram, em sua maioria, transportadas para os hospitais, 



111 
 

onde recebiam exames e visitavam os filhos, por um motorista do GACC. As ocasiões 

festivas das quais participam em Natal eram geralmente promovidas pelo grupo, tais como 

aniversários e comemorações do Dia da Criança, o que se diferenciava bem da forma como 

elas se realizavam habitualmente em suas localidades de origem, onde havia mais presença de 

familiares e vizinhos. Diante dessas variações da rotina, o que se observa é a objetivação dos 

contatos sociais cotidianos, relacionados aos serviços públicos que a cidade oferecia, e a 

diluição das relações de familiaridade com o entorno social do local de moradia.  

 Algumas mães da pesquisa estavam tão presas à vida doméstica, que o fato de viajar 

para outra cidade já constituía um fator inusitado em sua vida cotidiana. Esse era 

particularmente o caso de Mônica, de 16 anos, mãe de Camila, de 2 anos, portadora de 

leucemia. Apesar de residir em Mossoró, considerada uma das maiores cidades do interior do 

Estado, Mônica nunca havia viajado para nenhum outro município. Após ser atendida na sua 

cidade, a filha de Mônica foi transferida para Natal, onde receberia um atendimento mais 

especializado. Mônica foi conduzida para Natal com a filha através de um transporte cedido 

pela prefeitura de Mossoró. Ela classificou o processo como muito complexo: Não, eu nunca 

tinha saído de Mossoró pra nem outro canto não. Foi uma situação muito difícil. Eu ainda 

não sei andar em Natal, só do Varela pro GACC, do GACC pro Varela, pronto, e do GACC 

lá pra farmácia. Não sei andar em centro, não sei andar em nada.  A situação de Mônica 

retrata a de muitas outras mães. Algumas delas analfabetas e oriundas da zona rural sentiam 

uma completa desorientação ao chegar à capital, o que tornava o processo de tratamento ainda 

mais doloroso para elas. Para essas mulheres, a dependência em relação ao Grupo de Apoio à 

Criança com Câncer era praticamente total. O grupo as orientava em cada passo dado na 

capital. As crianças eram conduzidas com as suas mães a praticamente todos os espaços 

necessários e o processo de aquisição de autonomia das mães tornava-se muito lento e restrito. 

Nessas situações, a forte ligação com a rotina familiar acabava condicionando a vinda delas 

para Natal como um impacto muito intenso.  

 Magnani (1998) mostra que, mesmo nas grandes metrópoles, as transformações da 

cultura urbana propiciam sentimentos nostálgicos em moradores locais mais antigos 

relacionados às formas tradicionais de comunicação e sociabilidade. Ele indica que a 

urbanização estrutural traz consigo uma “cultura urbana”, marcada por elementos como a 

privatização da vida coletiva, a restrição da sociabilidade a redes sociais mais locais e 

específicas e a substituição dos contatos face-a-face por outros mais mecânicos. Por esses 

motivos, a capital aparecia a essas mulheres como uma realidade social diferente, onde a 

lógica da impessoalidade de muitos dos seus contatos e dos movimentos rápidos em 
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ambientes tumultuados esbarrava com a sua vida cotidiana habitual. Assim, a experiência 

dessas mulheres, nesse aspecto, estava envolvida no que Magnani (1998) reconhece como 

uma incompatibilidade entre o modo de vida da cidade do interior e o das grandes metrópoles 

contemporâneas.  

Às vezes, os contatos com aparelhos burocráticos provocavam constrangimentos de 

nível moral. Essa situação aconteceu particularmente com Adélia, quando ela recorreu ao 

órgão público do INSS para tentar conseguir o benefício econômico do seu filho relativo à 

doença. Adélia disse ter sido humilhada por um dos médicos que a atendeu por um aspecto da 

sua vida pessoal: o fato de ter se relacionado com o pai do seu filho quando o homem ainda 

era casado. A mulher descreveu a situação como muito difícil, pois além de já se sentir 

desorientada pelo próprio processo burocrático que a recorrência ao benefício implicava – 

através de freqüência a ambientes grandes e de complexo funcionamento – a humilhação 

moral a deixou ainda mais perdida: 

 

Quando eu dei entrada no benefício do meu filho, eu fui quase humilhada. 
Primeiro, aquelas pessoas que faz a revisão assim que você dá entrada era 
um homem. Menina, esse homem disse assim: como é que você, uma menina 
tão nova, se envolveu com homem casado? Aqui mesmo [em Natal], na hora 
que eu dei entrada. Porque foi assim: eu dei a entrada, aí assim que eu dei a 
entrada, eu já fui pra perícia, pra sala do médico, aí ele me tratou mal. Eu 
digo a você que me deu vontade de chorar! Na época eu não tinha carteira 
de trabalho, eu mal tinha documento... e ele, tipo assim, humilhou pra 
poder..., sabe? Aí fez, sabe? Eu respondia tudo que ele dizia. Aí dizia: é, mas 
é o pai do meu filho. Aí ele dizia: mas ele dá alguma coisa? Aí eu dizia: não, 
dá, mas é pouco, que ele ta trabalhando, ganha pouco, me ajuda apenas. Aí 
eu fiquei ali... Num sabia nem pra onde ia! (Adélia, 21 anos, mãe-
acompanhante). 
 
 

  Esse caso coloca em evidência uma contradição inerente ao sistema médico de saúde: 

embora se pretenda portador de uma grande objetividade, fundamentada na racionalidade 

científica, o ofício médico também está inserido em um sistema sócio-cultural, que confere 

subjetividade à prática médica.  Em uma pesquisa feita com portadores de tuberculose no Rio 

Grande do Sul, Gonçalves (1998) aponta as relações de poder existentes no encontro médico-

paciente, onde as crenças relativas à autoridade do médico o colocam em uma posição 

superior ao do paciente:  

 

O médico, detentor de um poder legitimado pela ‘sabedoria’ científica, ao 
diagnosticar a doença que originou o mal-estar do paciente, principalmente 
em grupos populares, tem em seu poder a possibilidade de sensibilizá-lo 
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moralmente, o qual, por sua vez, desconhece a história do médico 
(GONÇALVES, 1998, p. 110).  
 

 
Minayo (2008) observa que tensões e conflitos são propícios a surgirem na relação 

entre os profissionais de saúde e famílias das classes populares devido a um contraste de 

visões de mundo entre as duas partes da relação.  Tal contraste envolve, como bem aponta 

Parry Scott (2006), uma fragmentação biológica da família, com base em demarcadores 

geracionais e de gênero, partindo dos profissionais de saúde em oposição a uma visão 

integradora da família por parte da população atendida. Como a relação entre profissional de 

saúde e “paciente” é permeada por uma hierarquia de classe e posição social, comumente, 

quando a disparidade torna-se conflitante, são os pacientes que acabam sendo constrangidos 

moralmente, tal como ocorreu com Adélia.  

Contudo, embora fizessem recair sobre as mães os constrangimentos ligados a uma 

vida agitada e burocrática, as estadias em Natal também revelavam-se como uma 

oportunidade de sair um pouco do “confinamento” doméstico habitual e de entrar em contato 

com novos ambientes de sociabilidade. Essa face se revelava, sobretudo, através da 

participação nos momentos de lazer propiciados pelo GACC, que ocorriam em lugares como 

clubes infantis e praias, e do estabelecimento de relações com muito mais pessoas, que não 

estavam associadas ao grupo familiar e ao círculo de vizinhos. Era impressionante a 

freqüência visivelmente maior de mães e crianças no Grupo de Apoio durante os dias em que 

a instituição promovia festividades. Muitas mulheres viajavam com seus filhos do interior 

para estar presentes no grupo nesses momentos. Tanto para os usuários do interior quanto para 

boa parte dos que viviam na capital, as festas do GACC representavam uma parcela 

considerável dos poucos momentos de lazer e de separação do cotidiano de origem. A 

possibilidade de se relacionar com novas pessoas também conferia positividade às 

experiências. As mulheres identificavam a criação de laços de amizade, que se formavam no 

GACC e no Hospital Varela Santiago, que permaneciam mesmo após as pessoas com as quais 

elas se relacionaram terem se desvinculado desses espaços. As mães do interior e as da capital 

contaram que os corredores do hospital eram espaços onde os familiares da criança acabavam 

se conhecendo e trocando informações sobre a doença. Nesse ambiente, também se 

constituíam relações amigáveis com os profissionais de saúde. A formação de laços de 

amizade alcançava tanto as mães quanto as crianças.  

No que tange aos vínculos sociais, para as crianças, a situação ocorria de modo bem 

positivo. Embora o rompimento do convívio com a família fosse identificado como um 
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processo doloroso, de difícil adaptação, a oportunidade de freqüentar o ambiente da 

brinquedoteca do GACC implicava uma inovação positiva, já que elas não tinham acesso à 

vastidão de opções de brinquedos que encontravam na entidade. Com isso, apesar da nova 

rotina desagradável de internações e consultas médicas, no que tange à ampliação da 

experiência social, muitas crianças sentiam um grande prazer em freqüentar o GACC. 

Em uma “Reunião das Mães”, uma das participantes, Joane, confessou que seu filho 

adolescente falou que se pudesse mudar alguma coisa em sua vida não mudaria absolutamente 

nada, inclusive o fato de ser doente. Apesar de não ter perguntado as motivações do filho, 

Joane acreditava que o que o motivava a não se lamentar pela doença era o fato dele ter saído 

do mundinho no qual viviam e ter tido a possibilidade de construir novas relações no GACC. 

Ela disse que o filho, assim como ela, consolidou laços de amizade muito positivos no grupo. 

Para Adam e Herzlich (2001), o apoio dos vínculos sociais é um elemento que os doentes 

podem lançar mão no enfrentamento da doença: 

  

O suporte social lhes permite uma melhor administração da situação, uma 
vez que a doença esteja efetivamente instalada. A função de apoio repousa 
em níveis mais ou menos fortes entre as pessoas que lhes são mais próximas 
[...] O vínculo social permite garantir o bem estar psicológico da pessoa 
enferma (ADAM e HERZLICH, 2001, p 129). 
 

  
 O depoimento dessa mãe reforça a opinião de outras em relação à entidade. Algumas 

delas consideravam a formação de amizades como uma coisa boa dentre momentos tão 

difíceis. Elas identificavam a solidariedade das amigas como uma fonte de apoio. As mulheres 

demonstravam sentirem-se abaladas quando o filho de alguma delas morria. Elas confessaram 

que, às vezes, tornava-se difícil consolar uma mãe de um drama vivido por todas, mas que 

conversar e se apoiar umas nas outras, dividindo experiências, ajudava a trazer um pouco de 

ânimo para as suas vidas. O grande desejo identificado por algumas delas foi um dia poder 

dividir a vitória da cura do filho com as outras mães.  

 A partir de um elemento comum, ou seja, a partir da doença, as pessoas se uniam e 

construíam relações que ultrapassavam as motivações iniciais da união. O câncer funcionava, 

assim, como um elemento convergente. Elias, um adolescente de dezesseis anos, se sentia 

muito feliz pelos contatos que fez no grupo e desejava levar uma das crianças que conheceu 

para sua cidade e apresentá-la ao restante da família. Para ele, o GACC representava mais que 

um apoio institucional acerca do enfrentamento do câncer. As relações que ele construiu nesse 

lugar ocorreram por circunstância da doença, porém o sentido delas em sua vida extrapolou o 
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significado do câncer. Assim como esse garoto, muitas pessoas encontravam no GACC um 

lugar de socialização e de construção de novas experiências.  

 Essas questões observadas no contexto estudado demonstram que, por mais que a 

doença seja vista de modo geral de uma maneira negativa e que as pessoas associem a ela 

rupturas em todos os aspectos, pode ser denotada a ela certa positividade em algumas 

situações. No GACC, esse lado da questão se revelava através da criação de amizades e da 

inserção em novos espaços de socialização. A positividade da doença se concretizava, afinal, 

através de ganhos na experiência social das pessoas, experiência esta que se refletia, de 

diversos modos, na organização familiar, alterando de alguma maneira sua dinâmica, seja a 

nível prático ou valorativo.  
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CAPÍTULO 4 - ETNOGRAFANDO A EXPERIÊNCIA COM A DOENÇA NO GRUPO 
DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER 
__________________________________________________________________________ 

  

 

Neste capítulo, será apresentada e discutida a principal locação etnográfica22 da 

pesquisa. A descrição etnográfica do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) do Rio 

Grande do Norte é fundamental para se entender parte da experiência social das famílias de 

crianças com câncer atendidas pela organização. Através da apresentação dos dados 

etnográficos, poderemos ver que o espaço da entidade não constitui uma mera estrutura física 

inanimada. Antes, ele representa o resultado de uma trajetória social cruzada por diversos 

sujeitos e organizações sociais. Nesse sentido, o espaço e o funcionamento da instituição 

serão trabalhados como um legítimo campo de análise antropológica, “que adquire vários 

significados, conforme indivíduos e grupos, tipo de apropriação e o tempo” (CORADINI, 

1994, p. 11). Nesse itinerário, a formação do grupo foi se associando a setores como a 

imprensa, a igreja católica, o empresariado e, sobretudo, ao setor público de saúde, 

envolvendo suas políticas especiais, formação essa cujo resultado hoje é representado por uma 

figuração social complexa (ELIAS, 2006). Logo, a análise etnográfica do grupo será 

desenvolvida através de uma descrição do seu cotidiano - indispensável em um estudo de 

caráter antropológico - associada a uma análise sociológica mais ampla, que ajudará a 

explicar a variedade de demandas e inserções na entidade.  

Os relatos sobre o cotidiano das pessoas na entidade ganharão sentido quando 

tivermos alguma noção sobre os determinantes organizacionais mais amplos, que estão 

relacionados ao envolvimento do grupo com outros setores sociais. Veremos que as relações 

sociais e posições funcionais que se observam atualmente na instituição resultam de um 

processo histórico pelo qual passou o grupo, que envolveu a sua burocratização progressiva, a 

qual convive hoje com o ideário filantrópico23 que ainda permeia as suas ações assistenciais. 

A ligação do GACC com o Hospital Infantil Varela Santiago (HIVS), localizado em Natal, 

fornece ao grupo uma especificidade institucional relevante, que possui uma influência 

                                                 
22 Locação etnográfica trata-se de uma categoria interna à área da antropologia. O seu uso não está restrito à idéia 
de localidade espacial, à qual, em certa medida, a idéia de campo de pesquisa pode remeter (ver GUPTA e 
FERGUSON, 1997). 
23 O termo filantropia, mesmo que originalmente ligado a caridade, assistencialismo e solidariedade (ANJOS, 
2007), possui um sentido de intervenção social, onde as ações investem em resultados sociais mais amplos, que 
extrapolam a idéia de mera piedade (DONZELOT, 1986). Assim, o termo filantropia será aqui tratado a partir da 
interpretação dada por Donzelot (1986), que a entende como uma forma de investimento coletivo em resultados 
sociais, dando-a uma dimensão política que amplia o seu sentido, embora este esteja rechaçado pelos elementos 
apontados por Anjos (2007). 
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significativa em sua organização. Perceberemos que a entidade agrega, simultaneamente, 

princípios filantrópicos - de iniciativas sociais - e uma organização burocrático-administrativa 

– ligada à lógica do sistema público de saúde - e que o significado do grupo para os 

integrantes varia conforme as suas posições sociais diferenciadas em seu interior. Através das 

diferenças de grau de envolvimento das pessoas com a entidade, onde algumas se inserem 

como profissionais, outras como voluntários e muitas como “usuários”24 – categoria que 

internamente à instituição compreende mães, também mencionadas como acompanhantes, e 

crianças, também referidas como pacientes -, geram-se conflitos de expectativas em relação 

ao grupo. A estrutura organizacional mais burocrática, para a qual a entidade evoluiu, afetou 

significativamente a vida cotidiana das mães e crianças em fase de tratamento de câncer, o 

que a torna um tema de análise relevante. 

 

 

4.1– Reconstituindo a formação do GACC 
  

 A estrutura organizacional que o Grupo de Apoio à Criança com Câncer do RN 

apresenta atualmente é o resultado de um processo de mais de 20 anos de progressiva 

institucionalização. O grupo começou de maneira bastante informal. No seu início, em 1988, 

ele não possuía nem mesmo uma sede própria. A fala da voluntária Conceição sintetiza o seu 

começo: tudo parte do Varela.  Foi, de fato, do Hospital Infantil Varela Santiago que surgiu o 

GACC - RN. Por isso, para entendermos sociologicamente o que é o GACC, precisamos ter 

minimamente uma noção sobre o que seja o hospital de onde partiu o grupo. De acordo com 

informações retiradas do portal eletrônico oficial dessa instituição, o hospital, fundado em 

1937, tem origem essencialmente filantrópica. Ele surgiu de uma organização chamada 

Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio Grande do Norte (IPAI), criada em 1917, 

na condição de uma “associação” que reuniu pessoas da sociedade, amigas do Dr. Varela 

Santiago, médico especialista em pediatria, de quem o hospital leva o nome. A partir da 

iniciativa das pessoas ligadas a essa associação, que tinha estatuto jurídico de “sociedade civil 

de caráter assistencial filantrópico”, e do Governo Estadual foi criado o hospital. Segundo 

consta nas informações institucionais publicadas no portal eletrônico, o hospital é considerado 

uma entidade filantrópica, cuja organização funcional comporta, além dos serviços médicos, 

uma Comissão de Humanização. O hospital está vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

e se destina a atender crianças de 0 a 14 anos de idade, tidas, na visão institucional, como 
                                                 
24 “Usuário” compreende uma categoria utilizada por mim. No grupo pesquisado, ela ganha outra conotação. 
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crianças carentes. Mais recentemente, a instituição hospitalar incorporou no seu discurso 

filantrópico uma visão da criança e da família apoiada na ideologia da cidadania, tomando 

como base legal o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ou seja, o viés assistencial – 

tomando a assistência na sua face filantrópica - pautado no eixo da saúde é o grande norte 

ideológico e organizacional do hospital que deu origem à entidade aqui tratada.  Temos, 

assim, na origem do GACC- RN uma instituição hospitalar que agrega a lógica do sistema 

público de saúde à da filantropia. 

 Um grupo composto por alguns funcionários do hospital, incluindo a sua 

coordenadora, a médica Maria Zélia Fernandes, bastante referenciada no GACC, pessoas 

comuns da sociedade civil e pais de crianças com câncer, começou a se mobilizar, em 1988, 

para prestar auxílio às crianças atendidas pelo hospital e aos seus familiares. O grupo 

sensibilizou-se, sobretudo, com as dificuldades enfrentadas pelas famílias de crianças de 

cidades do interior do Estado que precisavam se tratar em Natal. A maior parte dessas 

famílias possuía escassos recursos financeiros para custear gastos como transporte, 

alimentação e hospedagem. Com isso, o grupo de voluntários, como são designados os 

fundadores pelas pessoas da entidade, passou a desenvolver, de modo informal, ações 

assistenciais voltadas para complementar os serviços que o hospital público prestava às 

famílias. Só que, enquanto a assistência hospitalar restringia os seus serviços ao atendimento 

de demandas e cuidados médicos, o grupo de voluntários estendeu a assistência ao suprimento 

de outras necessidades associadas ao tratamento do câncer infantil, sobretudo às de natureza 

financeira. Ou seja, os voluntários se mobilizavam para oferecer minimamente ajuda de custo 

para itens como transporte e alimentação a famílias vindas do interior do Rio Grande do 

Norte. 

 A ajuda prestada pelo grupo às famílias se consolidou de modo mais eficaz em 1990, 

através da realização de bazares, cuja renda era revertida para oferecer algum suporte para as 

famílias. Mesmo que parte dos fundadores do grupo estivesse na época ligada de alguma 

forma ao hospital, foi através das suas iniciativas particulares que eles empreenderam as 

ações. Com o passar dos anos, um número crescente de voluntários foi se agregando à causa e 

permitindo a ampliação do número de serviços. As pessoas que foram se incorporando ao 

grupo na condição de voluntários geralmente tomavam conhecimento sobre o GACC através 

de propagandas televisivas. O grupo passou por três sedes provisórias antes de chegar a ter a 

sua sede própria. A primeira delas tratava-se apenas de uma sala alugada para depósito dos 

materiais que seriam vendidos nos bazares. Essa primeira sede, localizada na Avenida 

Princesa Isabel, era tida como uma espécie de lojinha, não tendo, portanto, ainda a finalidade 
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de funcionar como um local de apoio para as famílias. Foi só em 2002 que a entidade 

conseguiu alugar uma casa, localizada na Avenida Deodoro da Fonseca, próximo ao Hospital 

Varela Santiago, para prestar um apoio mais eficaz às famílias, oferecendo-lhes, dentre 

outros, abrigo temporário.  

Antes mesmo do grupo obter uma sede para os usuários, paralelamente à ajuda 

material, parte do voluntariado desenvolvia atividades de apoio emocional com as crianças. 

As atividades eram feitas na enfermaria do hospital e possuíam um elevado teor religioso. 

Desde o início, o apoio emocional tomou parte significativa da ideologia do GACC, 

compondo boa parcela da sua agenda de projetos à medida que o grupo se consolidava como 

uma entidade filantrópica. Os trabalhos na enfermaria eram realizados por equipes de 

voluntários que se auto-designavam através de nomes religiosos, tais como Equipe 

Missionários do Amor e Equipe Ave Cristo. O trabalho desenvolvido na enfermaria envolvia 

atividades como oração, apreciação de músicas religiosas, canções religiosas, histórias 

infantis, desenho e pintura. O aspecto religioso das atividades sugere que boa parte dos 

voluntários que as desenvolviam eram associados especialmente à Igreja Católica, embora 

Conceição, que desde o início coordenava as atividades, alegue que os voluntários não eram 

necessariamente associados ao catolicismo.  

 A transferência do grupo, em 2002, para a casa da Avenida Deodoro foi assessorada 

por um serviço de consultoria externa, serviço este que foi pago e coordenado por uma 

consultora profissional, chamada Terezinha Brito. A partir dessa consultoria externa, foi 

elaborado um organograma para a entidade, que definiu setores e funções dentro dela. Um dos 

setores definidos foi o de apoio emocional, que passou, dessa forma, a ser formalizado. Nessa 

época, o Setor de Apoio Emocional era interdisciplinar, envolvendo o trabalho de psicóloga, 

assistente social e pedagoga. O funcionamento desse setor foi norteado por um projeto que 

recebeu o nome de “Projeto Esperança”. Nesse momento, o apoio emocional, que havia tido 

origem nas atividades desenvolvidas com as crianças na enfermaria do Varela, foi ampliado 

também para atender aos familiares delas. Com isso, ele passou a ser processado de modo 

mais especializado através de um serviço de psicologia, amenizando o teor puramente 

religioso, que de toda forma persistiu.  

As crianças especificamente foram beneficiadas com a criação de um Setor 

Pedagógico, que surgiu a partir do Setor de Apoio Emocional. Entretanto, as atividades do 

Setor Pedagógico eram desenvolvidas de uma maneira bastante precária, coordenadas por 

uma pedagoga voluntária, auxiliada por uma equipe de voluntários, em uma pequena sala sem 

estrutura adequada. Segundo me disseram, apesar da boa vontade da coordenadora e da 
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equipe de voluntários, a precária estrutura disponível não possibilitava o desenvolvimento de 

um trabalho bem articulado com as crianças. As atividades funcionavam mais na base do 

afeto e da disponibilidade para a ajuda por parte do voluntariado do que da existência de um 

suporte institucional adequado. Conceição, que foi a primeira coordenadora do setor já 

formalizado, relatou que, na época, as atividades eram desenvolvidas em uma pequeníssima 

sala, sem mesas e cadeiras, onde todos ficavam muitos suados e apertados, os meninos tudo 

cheirando a macaquinho. Ela indicou que o trabalho com as crianças persistiu e evoluiu 

porque ele sempre foi realizado com muito amor, através da amorosidade dos voluntários. O 

projeto que fundamentou a criação do Setor Pedagógico foi chamado de “pedagogia do 

amor”. O viés afetivo sempre foi muito valorizado no trabalho com as crianças, levado a 

frente por essa coordenadora pioneira, e pela entidade como um todo, como uma espécie de 

bandeira.  

 A sede da Avenida Deodoro, já destinada ao abrigo das famílias vindas de cidades do 

interior, foi intitulada de “lar Esperança”. Embora não portando uma estrutura ideal, essa 

instalação propiciou ao grupo o desenvolvimento de novos projetos e atividades, o que 

representou um avanço em relação ao período anterior. Como Conceição afirmou, nessa 

época, a entidade tomou ar de albergue, já acolhia sem estrutura. Referindo-se a esse 

contexto, ela falou que houve uma época em que se tinha um frango pra vinte pessoas. Ou 

seja, já se tinha uma incorporação considerável de voluntários e algumas parcerias com 

empresas sem uma estrutura correspondente. A construção do organograma que deu base ao 

funcionamento do grupo implicou o marco de um processo de progressiva institucionalização. 

Esta não se deu, por sua vez, de modo acelerado. Embora sempre avançando, esperou cerca de 

sete anos para se consolidar. Conceição esclareceu-me do principal motivo para o lento 

processo de institucionalização do grupo: tínhamos a filantropia, mas não tínhamos a 

administração no sangue. Até 2009, antes de ser transferido para a sua sede atual, o grupo era 

movido muito mais pelo assistencialismo25 do que pela racionalização administrativa. De 

acordo com a assistente social da entidade, embora a ajuda oferecida pelo grupo pudesse, à 

primeira vista, ser caracterizada como assistencialismo, ela foi perdendo esse caráter à medida 

que a entidade passou a desenvolver um trabalho de informação com os usuários: com a 

evolução, a gente vai trabalhando pra tirar essa idéia de assistencialismo [...] Então a gente 

                                                 
25 Embasada na discussão de Ana Maria Quiroba (2001), entendo que “assistencialismo” remete ao padrão 
assistencial dominante no período colonial brasileiro, que, segundo ela, operava em nome da “caridade cristã” e 
de “compromissos espirituais”, a meu ver, dispensando alguma orientação ou mobilização política. Jane Galvão 
(1997) também faz menção a entidades religiosas que promoveram na década de 80 formas de assistência em 
torno da epidemia da AIDS imbuídas de um forte conteúdo espiritual e moral. 
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vai orientando esses detalhes, pra que a família, ela vá, consiga andar sozinha. Porque a 

ONG hoje tá aqui, e amanhã pode num tá.  

Na falta de uma estrutura institucional adequada para atender à crescente demanda de 

usuários, o atendimento se fazia na base das iniciativas individuais dos voluntários, que 

doavam seu tempo, dinheiro e afetividade aos pacientes e acompanhantes.  Não era incomum 

os voluntários levarem as crianças para dormir nas suas próprias casas. Essa prática ocorria 

devido à escassez de leitos disponíveis - tanto na sede da Avenida Deodoro (2002-2006) 

quanto na da Rua Jundiaí (2006-2009), que a sucedeu - e à falta de estrutura adequada para a 

estadia de crianças que passavam por cirurgias envolvendo transplantes. Devido à existência 

de um único automóvel institucional para a locomoção dos usuários, era recorrente também 

alguns voluntários disponibilizarem seus carros particulares para o atendimento das crianças.  

 Como em 2006 a estrutura da casa da Avenida Deodoro já encontrava-se precária e o 

Hospital Varela Santiago pretendia comprá-la para a ampliação das suas instalações, a sede 

foi transferida nesse ano para uma outra casa alugada, localizada na Rua Jundiaí, também 

próxima ao hospital. Foi nessa sede que realizei pesquisa em 2008. Nesse local, passaram a 

funcionar o “Lar Esperança”, parte destinada à hospedagem das crianças e familiares, e a 

parte administrativa da entidade, composta por secretaria, gerência administrativa, setor 

financeiro, depósito de fraldas, setor psicossocial, setor nutricional, despensa e outras 

eventuais coordenações ligadas a projetos. Outros dois setores, o Bazar e o Setor de 

Telemarketing, passaram a funcionar em outro espaço, localizado na lateral do Hospital. A 

criação do Setor de Telemarketing esteve associada à parte de divulgação do grupo, com fins 

de arrecadação de fundos para a sua manutenção, e, especialmente, a uma campanha em prol 

da aquisição de recursos para a construção de uma sede própria, que viria a se consolidar em 

2009. No período em que a entidade funcionava na sede da Rua Jundiaí, de 2006 a 2009, ela 

foi crescendo em termos de divulgação. Em busca de recursos para a construção da sede 

própria, a entidade lançou grandes campanhas como “Superamigo GACC” e “Doe o Troco”, 

visando consolidar parcerias com empresas, empresários e a população em geral. Nessas 

campanhas, o GACC contou com o apoio da mídia local, através de parcerias com a TV 

Cabugi e com o Jornal Tribuna do Norte, além de agências públicas, tal como a Secretaria de 

Tributação do Estado do RN, e o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de 

Passageiros do Município do Natal. – SETURN. É, em grande parte, dos chamados parceiros 

- empresas e empresários doadores de recursos financeiros – que se origina a captação dos 

recursos que sustentam financeiramente o grupo. Existe, por isso, uma coordenação financeira 
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específica para a arrecadação de recursos, da qual faz parte o “Setor de Telemarketing” e um 

setor destinado à coordenação de projetos ligados a finanças.    

  Até essa data, o funcionamento do grupo na sede da Rua Jundiaí propiciava à entidade 

uma atmosfera menos formal e, digamos, mais “familiar”, o que é substancialmente alterado 

com a mudança para a sede própria, onde o GACC passou a funcionar em 2009. Esse último 

ponto merecerá uma discussão mais aprofundada que ocorrerá no próximo capítulo, pois a 

diferença entre as organizações das duas sedes gera uma dimensão comparativa interessante 

de ser analisada. Veremos que a alteração do ideal de organização do grupo reflete-se 

substancialmente na experiência social das mães e crianças. Contudo, é importante destacar 

que, apesar desse ambiente de grande proximidade entre mães, crianças, funcionários e 

voluntários e da já descrita postura filantrópica do voluntariado, nesse período, o GACC já 

encontrava-se mais complexo  em termos organizacionais, contando com o apoio da mídia e 

do empresariado local, além de já ter um número considerável de projetos e ações. Ainda 

nessa fase, houve uma reformulação do organograma da entidade com fins de atender a uma 

complexidade estrutural que já se evidenciava. A rotina do grupo encontrava-se mais 

preenchida de atividades e o número crescente de voluntários requeria procedimentos 

administrativos que visassem à sua capacitação e à sua distribuição adequada entre os setores. 

Devido à sua crescente institucionalização, o grupo recebeu do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) o título de Utilidade Pública Federal, transformando-se em uma 

unidade de referência nacional.  Assim, nos últimos anos do período em que o grupo ocupou a 

sede da Rua Jundiaí a sua conjuntura era a de uma instituição que já portava uma organização 

complexa funcionando em um prédio com uma estrutura de “casa”, cujo ambiente social 

conduzia a relações de proximidade e familiaridade entre os seus participantes.   

  Finalmente, em 2009 o grupo passou a funcionar na sua sede própria, localizada na 

Avenida Floriano Peixoto, localidade bastante próxima ao Hospital Infantil Varela Santiago. 

Como nos outros espaços de funcionamento, a entidade manteve a original proximidade com 

o Hospital, tanto em termos espaciais como institucionais. A construção da sede envolveu 

uma grande campanha de divulgação da entidade, o que resultou na consolidação de parcerias 

com empresas, na ampliação do número de voluntários e na possibilidade de contratação de 

um número considerável de funcionários. Dentre os funcionários contratados, encontravam-se 

profissionais especialistas, com formação universitária, ligados à área da saúde, da assistência 

e da infância, que são psicóloga, nutricionista, assistente social e pedagoga.  

O financiamento da entidade atualmente advém da sociedade civil como um todo, mas 

também de organizações de cunho nacional e internacional, extrapolando o caráter local que 
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ela tinha antes. As pessoas comuns contribuem fazendo doações mensais, através do 

preenchimento de um formulário institucional; colaborando com campanhas como “Doe o 

Troco”, onde se doa o troco de vales-transporte, ou “Cidadão Nota 10”, depositando em urnas 

comerciais notas fiscais de compras para serem revestidas em dinheiro; ou fazendo outras 

doações na forma de dinheiro, alimentos e roupas. Atualmente, a entidade tem parceria com 

cerca de sessenta empresas. A empresa brasileira “Petrobrás”, por exemplo, é uma das 

grandes responsáveis pelo financiamento do setor pedagógico da entidade e um grupo de 

empresários italianos contribuiu com uma enorme parcela do financiamento da construção da 

sede, tendo doado inclusive o terreno. A última parceria resultou na alteração do nome da 

sede de “Lar Esperança” para “Casa Pier Paolo Minguzzi”, nome de um dos italianos 

doadores. Além do empresariado, o projeto de construção da nova sede envolveu o trabalho 

voluntário de profissionais, como o de um grupo de cerca de seis arquitetos que se 

empenharam no projeto e ainda promoveram campanhas para o enquadramento de novos 

profissionais. Além dos fundos financeiros advindos de empresas e empresários, o GACC 

conta com o auxílio do Governo Federal, que também é tido como um parceiro. A partir 

desse novo momento, a entidade passou a apresentar uma estrutura organizacional complexa e 

burocrática.  A complexidade estrutural se reflete tanto no seu funcionamento quanto na sua 

organização físico-espacial. Contudo, veremos que o seu caráter filantrópico não se perdeu e 

que ele sobreviveu mesmo diante de tamanha burocratização.  
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Figura 1: Organograma atual do GACC-RN. 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Site oficial do GACC-RN - www.gaccrn.org.br, Agosto de 2009. 
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4.2 - Voluntariado e Filantropia   
 
 

O GACC é uma entidade sustentada essencialmente por um grande corpo de 

voluntários, aproximadamente duzentos, mas cerca da metade vem atuando efetivamente nos 

setores existentes. Em tempos recentes, a entidade vem contando com um quadro de 

funcionários e profissionais contratados bem considerável, entretanto boa parte dos 

funcionários atuantes em 2010 e de alguns profissionais, como a assistente social e a 

nutricionista, se iniciaram no grupo como voluntários, sendo contratados à medida em que a 

entidade foi avançando o seu processo de institucionalização. Os voluntários integram a 

grande maioria do pessoal atuante, de forma que eles compõem a grande mola que garante o 

funcionamento da instituição. Na entidade, o voluntariado é tido como a vida, a essência do 

GACC. Inclusive, o pessoal que atua em posições de direção é composto por voluntários. 

Esse valor que o voluntariado adquire no GACC é comum às ONGs brasileiras, apresentando-

se talvez como um ponto de intercessão entre a maioria delas (GALVÃO, 2000).  

No GACC, para se candidatar a algum cargo da diretoria, a pessoa necessita ser 

voluntária. A condição para que um voluntário, por sua vez, possa se candidatar às funções 

que compõem a diretoria, ou seja, de presidente, vice-presidente, conselheiro deliberativo, 

conselheiro fiscal, secretário, e tesoureiro, é que ele seja atuante há pelo menos um ano na 

entidade. Contudo, na prática, parecia haver questões de poder maiores, que implicavam que 

não seria qualquer pessoa que, tendo os critérios de um potencial candidato, seria eleita. 

Durante a pesquisa, observava que o grau de envolvimento e o maior tempo de atuação no 

grupo eram características que um eleito para o cargo de diretor necessitava ter. O 

envolvimento em redes de relações internas bem posicionadas politicamente era decisivo para 

o seu sucesso. Deixando de lado no momento um pouco essa dimensão político-funcional do 

grupo, que será desenvolvida a posteriori, me debruçarei agora sobre as questões ideológicas 

sustentadas pelo ideal do trabalho voluntário e da filantropia.  

  

 

4.2.1 -   O voluntariado como uma prática cidadã e humanitária 

 

No GACC, as pessoas tanto pregavam como incorporavam o ideal do trabalho 

voluntário sob dois vieses. Um deles remetia ao ideal político e o outro a princípios 

humanitários, que envolviam valores como caridade, boa vontade, perseverança, humildade e 

solidariedade. Na dimensão política, questões como cidadania, direitos e deveres eram 
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valorizadas tanto como fins a serem alcançados quanto como princípios que deviam permear 

o funcionamento da entidade, especialmente o trabalho voluntário. Sob essa dimensão, o 

trabalho voluntário era entendido na entidade como um meio de participação social formativa, 

através do qual, segundo o discurso institucional divulgado no portal eletrônico do grupo, o 

indivíduo poderá alcançar o seu mais alto grau de cidadania. Ou seja, através de ações 

exercidas voluntariamente em prol de melhorias sociais, o sujeito estaria exercendo deveres 

civis e propiciando o alcance de direitos sociais por parte dos usuários dos seus serviços. O 

“ser cidadão” através do trabalho voluntário era encarado como um dever e como uma forma 

de transformar a sociedade. Nessa perspectiva, a cidadania aparecia vinculada não apenas ao 

cumprimento de leis, mas também ao tomar parte de iniciativas sociais.  Nesse sentido, o 

trabalho voluntário envolvia o cumprimento de um papel social. Enquanto tal, a ação 

voluntária na entidade era encarada como uma função a ser seguida com comprometimento.  

Desde que a entidade passou a funcionar na sua primeira sede de apoio, a casa da 

Avenida Deodoro da Fonseca, os voluntários já existentes e os que passaram desde então a 

atuar nela tiveram que passar por um processo de capacitação. A idealização dessa etapa 

formativa esteve associada ao projeto de institucionalização da entidade através da 

formalização dos setores e do trabalho a ser desempenhado neles. Com isso, o trabalho 

voluntário ganhou um sentido institucional e formal, associado às metas e objetivos gerais da 

organização. Ele passou a ser conduzido através de diretrizes como assiduidade, discrição, 

responsabilidade, iniciativa e criatividade, que eram publicadas no portal eletrônico do 

grupo. Em 2010, as pessoas que desejassem ser voluntárias deveriam ser maiores de idade, 

optar pela atuação em um dos seus setores em um dia da semana de sua escolha, e participar 

de uma reunião de capacitação para voluntários, logo que houvesse uma. Os dias e horários de 

trabalho escolhidos deviriam ser cumpridos à risca. Caso o voluntário necessitasse faltar, ele 

deveria avisar com antecedência para que fosse providenciada a sua substituição. Se esses 

procedimentos não fossem cumpridos, o setor em que o voluntário atuava ficaria sujeito a ser 

paralisado no momento, já que o seu funcionamento dependia do trabalho voluntário. Assim, 

tomado no viés político-institucional, o trabalho voluntário aparecia no GACC associado a 

um dever, desempenhado com rigor e responsabilidade social. 

Durante uma entrevista feita por Conceição - na época, coordenadora da 

brinquedoteca - a uma candidata a voluntária no setor, observei um número considerável de 

exigências feitas à solicitante do posto. Foram exigidas dela posturas como 

comprometimento, responsabilidade, assiduidade, respeito e atenção. Conceição explicou o 

quanto o trabalho com crianças era criterioso e merecia ser levado com seriedade. Em 
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seguida, ela entregou à entrevistada uma Cartilha de Voluntários, constando metas e 

princípios do trabalho voluntário, parte dos quais já havia exposto oralmente. Mesmo diante 

do considerável número de exigências, a entrevistada mostrou-se bastante empolgada para 

atuar.  

 Em relação a essa dimensão profissional do trabalho voluntário, Galvão (2000) indica 

que, no cenário da AIDS, por mais que as ONGs sustentadas pelo trabalho voluntário tendam 

a assumir uma face oposta às organizações pautadas na profissionalização do trato com a 

epidemia - que supostamente demonstrariam uma postura mais burocrática -, na prática, os 

arranjos organizacionais apresentam-se complexos. Tomando como respaldo a minha 

pesquisa, concordo perfeitamente com Galvão (2000, p. 47) quando ela coloca que “esta é 

uma falsa oposição, pois burocratização e profissionalização podem estar presentes, de 

diferentes maneiras, tanto em instituições que têm todo o seu quadro de pessoal pago quanto 

em boa parte daquelas que são classificadas como de trabalho voluntário”.  

Ao que me parece, as pessoas que no grupo se envolviam com o trabalho voluntário 

eram muito mais atraídas pelo componente filantrópico - que aparecia sob a roupagem da 

caridade e da solidariedade, portando no fundo um viés político, de “dever social” - do que 

pelo lado profissionalizante que recentemente vinha aparecendo na instituição. Mas, o fato é 

que parte dos voluntários tinha entrado no grupo em momentos em que o lado 

profissionalizante do voluntariado não existia, ou, se existia, era bem mais suave, e os que 

vinham entrando mais recentemente acabavam o aceitando. A ex-coordenadora, que fez a 

entrevista a que me referi, explicou que a grande maioria das pessoas que desejavam 

voluntariar na organização preferia a atuação na brinquedoteca, enquanto havia outros 

setores, como o do cupom fiscal, necessitando de pessoal. Esse dado sugere que, de fato, as 

pessoas preferem lidar com a face “humanitária” do voluntariado do que com o seu lado 

profissional. Logo, se este é aceito, talvez seja mais como ônus necessário do que como 

atrativo. 

Assim, para além do viés político e de comprometimento social (revestido por um 

clima profissional), o outro motor que movia o trabalho voluntário no GACC eram princípios 

humanitários enviesados por componentes afetivos e emocionais, como amor e caridade.  O 

voluntariado era levado nessa perspectiva como uma missão humana e, enquanto tal, o seu 

significado não dispensava um forte sentido religioso. Para boa parte dos voluntários que 

atuavam na entidade, o trabalho era encarado como uma espécie de missão espiritual, tal 

como acontecia com uma voluntária religiosa, que definia o objetivo do seu trabalho como 

levar Deus aos necessitados. A religiosidade, mais especificamente a religiosidade católica, 
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era um dos elementos que caracterizavam o lado humanitário do trabalho voluntário no grupo. 

Em relação às possibilidades de formato de ONGs AIDS, Galvão (1997) indica que a 

epidemia da AIDS encontrou, dentre outras, respostas religiosas na década de 1980, 

concretizadas através de algumas organizações que foram fundadas no formato de casa de 

apoio, sobretudo pela igreja católica. De acordo com Galvão (1997, p. 115), fundações criadas 

pela igreja católica tomaram o formato de uma “‘resposta samaritana’, marcada, sobretudo, 

pela compaixão e assistência aos enfermos, seus amigos e familiares”.  No caso da epidemia 

da AIDS, podemos perceber a inserção da igreja católica no formato de uma intervenção 

filantrópica. 

O sentido religioso que envolvia a prática voluntária trazia consigo elementos morais, 

de modo que o almejante à posição de voluntário deveria encaixar-se moralmente nela. Segue 

a descrição de um fato curioso que denota esse aspecto. A inserção de três voluntários, 

menores de idade, com cerca de dezesseis anos, e homossexuais, duas meninas e um menino, 

gerou um tremendo mal estar entre funcionários e voluntários. Uma antiga voluntária do 

grupo alegou que o desagrado não foi ocasionado pelo fato dos voluntários serem 

homossexuais, mas pela postura “escandalosa” adotada por eles. Em um estande do GACC 

colocado na XVI Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC), promovida pela 

UFRN, as duas meninas do grupo de menores beijaram-se na boca publicamente, na presença 

dos voluntários, funcionários, mães e crianças. A cena provocou a reação imediata de uma 

antiga voluntária, que interveio, solicitando aos adolescentes a cessarem o ato e comportarem-

se discretamente. Assim como essa voluntária, as outras pessoas da entidade desaprovaram a 

cena e outras posturas indesejáveis dos adolescentes, tais como deitarem-se um no colo do 

outro nos bancos da sede e utilizarem um visual “escandaloso” – composto por tatuagens, 

piercings e cortes de cabelo “estranho para uma menina”. Nesse caso, a aparência e 

comportamento dos jovens voluntários chocaram-se completamente com as “expectativas 

normativas” vigentes nos contextos de interação do GACC (GOFFMAN, 1988). Uma 

voluntária católica me explicou que crianças em formação, como as do GACC, deviam ser 

resguardadas de cenas desse tipo. Os jovens voluntários acabaram sendo desligados da 

entidade, já que, além da postura “inadequada” que eles expressaram, todos eram menores de 

idade, o que esbarrava no critério da condição de maior idade ao qual um potencial voluntário 

deveria adequar-se. 

  No mês de Junho de 2010 teve início um conjunto de atividades religiosas na “Capela 

da Santíssima Trindade do GACC”, identificada por Conceição, a sua coordenadora, como o 

cantinho de oração. Para ela, a capela implicou a humanização do GACC. A capela ficava 
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localizada no quarto e último piso, onde ocupava uma pequena área que possuía cerca de oito 

bancos para assento. Esse espaço foi construído a partir de uma missão evangelizadora da 

igreja católica, levada à frente por um grupo de missionários italianos, vindos de Roma, que 

elegeu o grupo como um dos pólos a serem beneficiados com a construção. Conceição 

afirmou que as atividades eram ecumênicas, isentas de religião, mas que a capela era católica. 

Embora fosse colocado que as práticas religiosas podiam ser abertas doutrinariamente, o que 

se observava na prática eram atividades e pregações religiosas católicas. Esse fato se dava 

porque a grande maioria das pessoas da entidade era católica, embora se tivesse também uma 

minoria de evangélicos e espíritas.  

A programação para as atividades religiosas foram elaboradas por Conceição em 

associação com a paróquia da Catedral de Nossa Senhora da Apresentação, conhecida 

também como Catedral Metropolitana de Natal, localizada em frente à entidade, que 

desempenhava no GACC uma ação missionária evangelizadora.  O objetivo das atividades 

religiosas constante na sua programação era minimizar a dor das crianças e seus familiares 

através da prática da oração, proporcionando o encontro com Jesus, caminho, verdade e 

vida. A coordenadora das atividades religiosas considerou que as pessoas não utilizavam a 

capela o quanto deveriam, de forma a negligenciarem à sua importância e sacralidade. Ela 

acreditava que as pessoas que compunham a atual gestão eram menos envolvidas com as 

práticas religiosas, não se tendo, por isso, um incentivo à freqüentação dos funcionários na 

capela através da liberação deles durante uma hora que seja para as atividades de adoração 

que ocorriam semanalmente, nas terças-feiras, quando o Santíssimo ficava exposto no altar. 

Observo, nesse aspecto, simultaneamente, um embate e uma convivência entre um ideal de 

organização religiosa e outra mais racional. Afinal, embora a administração do GACC não 

liberasse formalmente os funcionários para uma freqüência mais prolongada na capela durante 

o expediente de trabalho, pessoas que compunham a diretoria participavam com freqüência 

das missas católicas que ocorriam mensalmente. 

Toda última terça-feira do mês, às 15:00 h, era realizada uma missa na capela, e, de 

segunda a sexta, havia rezas de terço e adorações no período da tarde. As missas realizadas, 

celebradas por um padre auxiliado por algumas ministras, contavam com a presença de um 

grande número de voluntários. Na realidade, eles sempre compunham a maioria de 

participantes, superando profissionais, mães, crianças e funcionários. Comumente, um 

funcionário do cupom fiscal participava da missa como cantor. A presidente do GACC estava 

presente em boa parte das celebrações religiosas. As celebrações católicas na forma de missas 

que ocorriam na capela sempre se direcionavam para a valorização do trabalho voluntário, 
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que era referenciado nessas ocasiões como ato de compaixão, amor e doação.  Nas 

celebrações, os voluntários ganhavam definições religiosas como instrumentos de Deus e 

missionários. Nesses momentos, o trabalho voluntário tomava uma conotação particular, que 

diferia da sua face política e profissional, relatada anteriormente. O voluntariado aparecia 

como uma missão e um testemunho do amor de Deus. A entidade, por sua vez, figurava no 

discurso religioso como uma comunidade coordenada por Deus e auxiliada por voluntários.  

  
 

Aqui é uma comunidade; quem é voluntário do GACC se coloca diante do 
mistério [...] Na nossa caridade, no voluntariado, nós mostramos o rosto de 
Deus; Nós temos uma missão, ação (no GACC); são funcionários, 
voluntários e são missionários, então o objetivo é o mesmo (pároco da 
Catedral Metropolitana). 

  
  

Tomado no sentido religioso, o trabalho voluntário não possuía apenas uma função 

instrumental, de viabilizar a prestação de serviços aos usuários. A oração e o conforto 

espiritual eram tidos como bens que também deveriam ser ofertados voluntariamente às mães 

e às crianças. Nesse sentido, esses elementos apareciam como “dádiva”, onde o doador sentia 

que, mais do que um bem abstrato, dava um pouco de si (MAUSS, 2003).  O trabalho 

voluntário de Conceição, a então coordenadora da capela, não dispensava o caráter religioso. 

Ela tinha como missão pessoal no GACC promover conforto espiritual aos usuários. Uma das 

atividades desempenhadas por ela nesse setor, constante inclusive na Cartilha de Voluntários, 

era a realização de momentos diários de oração com as crianças. Nesses momentos, 

inicialmente, ela realizava uma sessão de relaxamento - através dele, segundo ela, estamos 

nos esvaziando para chamar Deus para o nosso coração – e, em seguida, eram feitas as 

orações.  

Segue a descrição do seu relato de uma de suas experiências de oração com as 

crianças: Primeiramente, ela pediu às crianças para esvaziar o coraçãozinho para Deus, em 

seguida, foi pedido a elas que realizassem as suas orações individuais para o grupo. Na 

ocasião, uma das crianças se emocionou ao pedir pela sua saúde: como eu te peço senhor a 

minha saúde (a voluntária reproduzindo a fala da criança). Uma outra criança rezou a Oração 

de Santo Expedito. Uma voluntária evangélica que estava presente se retirou durante o 

momento da oração. A voluntária coordenadora orientou as crianças a se entregar nas mãos 

de Deus, se tornar amigo da doença. Segundo ela, o desespero é distante da fé, e fé infantil é 

oscilante, medrosa. A voluntária tentava, assim, trabalhar a fé das crianças a partir do 

distanciamento do medo. O tornar-se amigo da doença que ela estimulava nas crianças 
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implicava confiar nas mãos de Deus os seus destinos, o que requeria o distanciamento de 

sentimentos como o desespero. Entendo que isso envolvia uma gestão das emoções da criança 

através de práticas religiosas. 

Em outra ocasião, em que eu conversava na brinquedoteca com uma das mães, 

Fátima, de 25 anos, sobre o seu relacionamento conjugal, ao ouvir que a mulher se propunha a 

romper a relação com o marido, Conceição, convictamente católica, interferiu na conversa 

dando-lhe conselhos religiosos. A orientação dada por ela foi que Fátima não renunciasse ao 

seu casamento diante de provações: nós temos que aceitar qualquer situação, renunciar, 

renunciar... O seu coração de Deus, cristão, não quer que você expulse (o marido). Nas 

palavras dela, o casamento é aceitar e renunciar, quando tem a palavra amor. Por sua vez, a 

crise de casamento foi identificada por Conceição como doença da alma. Após a saída da 

voluntária, Fátima me confessou que só quem entendia a sua situação era ela mesma. A 

mulher, que era evangélica, reafirmou para mim que estava disposta a acabar o seu 

casamento, sugerindo que os conselhos religiosos da voluntária não surtiriam efeitos sobre a 

sua decisão: a gente ouvi, mas só quem sabe é a gente. Conceição também afirmou que 

conseguiu resgatar o casamento de uma das mães do GACC e reconciliar uma das crianças do 

grupo com o pai, colocando em evidência que, em algumas situações, ela realizava uma 

intervenção moral na vida pessoal dos usuários da instituição através do recurso da religião. 

Quando Conceição estava presente na brinquedoteca, boa parte das conversas tinha 

temática religiosa. Assim como ela, outra voluntária desse setor também apreciava bastante 

falar sobre tais assuntos. Era freqüente que os temas religiosos aparecessem nas conversas 

associados a outros assuntos, tais como doença e cura. Quando essas associações eram feitas, 

geralmente, assim como as mães, as voluntárias concordavam que quem dava a cura definitiva 

era Deus, mas que o médico funciona como um instrumento divino. Ou seja, havia a crença 

quase generalizada - pois ela envolvia as pessoas que faziam parte da entidade como um todo, 

incluindo profissionais da área da saúde - de que Deus pode curar através da mão do médico. 

Esse aspecto era comum tanto ao universo cultural das famílias atendidas - como foi mostrado 

no capítulo anterior - quanto aos voluntários e profissionais do GACC. Algumas voluntárias 

da brinquedoteca acreditavam que tudo pode ser mudado pela oração. Nessa perspectiva, elas 

conduziam o voluntariado como uma espécie de missão espiritual.  

A existência simultânea de uma perspectiva biomédica e de um valor atribuído à fé 

religiosa em um espaço institucional que lida com a doença foi constatada também nas 

pesquisas antropológicas de Menezes (2004), que foi feita em um hospital de cuidados 

paliativos do Rio de Janeiro, e de Aureliano (2006), realizada com dois grupos de ajuda mútua 
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de mulheres mastectomizadas, localizados em Campina Grande (PB). No primeiro caso, 

através do trabalho etnográfico realizado pela autora, constatou-se que, no hospital em 

questão, a espiritualidade religiosa é valorizada por pacientes, familiares e profissionais.  

Quando os pacientes estão em fase terminal, os próprios profissionais confessam realizar 

orações silenciosas, pedindo uma morte tranqüila para o enfermo. No segundo, os relatos se 

assemelham muito aos encontrados no universo social do GACC. Nos grupos pesquisados por 

Aureliano (2006, p. 185), tanto as mulheres que passam ou passaram pelo tratamento de 

câncer de mama quanto os profissionais de saúde consideram Deus “o médico dos médicos”. 

Assim como no campo etnográfico dessa pesquisadora, no meu, como foi mostrado, Deus 

aparece no comando dos médicos, sendo estes importantes ao passo que são guiados por ele. 

No GACC, além do consolo espiritual, o trabalho voluntário estava ligado à 

propagação do apoio emocional, que embora amplamente associado à questão religiosa, 

destacava-se como um tema mais geral. Nesse sentido, o trabalho voluntário aparecia ligado à 

missão geral do GACC, a saber, conforme divulgado no site, “Prestar assistência 

psicossocial e nutricional às crianças e adolescentes, em tratamento oncológico e 

hematológico e seus familiares, minimizando as necessidades básicas fundamentais, 

resgatando sua inserção na sociedade com prioridade, dignidade e cidadania”. Embora o 

apoio emocional tomasse a forma institucionalizada de um serviço de psicologia, ele possuía 

um forte viés afetivo, onde os voluntários doavam os seus serviços juntamente com a sua 

compaixão, amor e carinho. Tomando especificamente o setor da brinquedoteca, no qual foi 

realizada grande parte das observações etnográficas, era recorrente os voluntários falarem que 

o trabalho com as crianças era feito com amor.  

O componente afetivo era algo que aparecia nos discursos, nas práticas, nos cartazes, 

e, inclusive no projeto que norteava o trabalho nesse setor, chamado “Pedagogia do Amor”. 

Segundo Conceição, a sua elaboradora, o projeto consistia em aliar os recursos técnicos 

existentes a amor e flexibilidade26. De acordo com a elaboradora, o projeto geral do GACC 

era o de minimizar as carências materiais das famílias, sendo que, dentro dele, ela tentava 

encaixar o seu próprio, de minimizar a dor e o sofrimento através da oração. Observando as 

falas de Conceição, o projeto parecia portar um duplo sentido. Por um lado, ele possuía um 

significado afetivo - orientado para minimizar a dor e o sofrimento da criança – e, por outro, 

um viés político, vinculado ao ensinamento de direitos e deveres. No primeiro sentido, 

observo que a elaboradora incluía a sua trajetória religiosa na igreja católica, orientando o 

                                                 
26 Nesse caso, flexibilidade tem a ver com ponderar as exigências pedagógicas sobre a criança, tendo em vista a 
sua saúde debilitada. 
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trabalho desenvolvido na brinquedoteca para uma ajuda emocional, acessada pelos canais da 

afetividade e da oração. Em relação ao segundo aspecto, tal projeto se direcionava à conquista 

da cidadania da criança, que devia ser alcançada, de acordo com ela, através da iniciativa 

pessoal da criança de tornar-se cidadã da própria história27.  

Detendo-me no momento ao componente afetivo que norteava o trabalho na 

brinquedoteca, ele aparecia como imprescindível para proporcionar o bem-estar das crianças. 

A boa estrutura da brinquedoteca e a capacitação dos voluntários que iriam atuar nela 

necessitavam estar aliados à dedicação afetiva. As crianças atendidas eram tidas como 

portando uma especificidade ligada à fragilidade imposta pela doença. Elas eram vistas, dessa 

forma, a partir da sua suposta fragilidade física e carência afetiva, de forma a necessitar mais 

do que cuidados médicos para a sua recuperação. Assim, a afetividade era algo disseminado 

entre os voluntários, levada como um princípio a ser seguido. Na Cartilha de Voluntários da 

brinquedoteca, a atuação dos voluntários era descrita como um trabalho cheio de muito amor, 

que envolvia acolhimento, carinho e respeito.  

A inclusão da afetividade no trabalho voluntário possuía eficácia porque ela era um 

valor compartilhado tanto por voluntários quanto por usuários. As pessoas atendidas pelo 

GACC valorizavam a ajuda material oferecida pelo grupo, que incluía, principalmente, gastos 

com medicamentos, sem, contudo, negligenciarem a humanização presente no apoio. Elas 

viam a utilização de medicamentos e outros procedimentos médicos como necessários ao 

tratamento, porém acreditavam que o afeto e a solidariedade eram elementos também 

significativos. Talvez, o discurso da afetividade e do acolhimento disseminado na entidade, 

sobretudo no setor da brinquedoteca, fosse incorporado pelos usuários, passando a ser 

valorizado e esperado por eles. Sob esse ângulo, estaríamos diante de um habitus constituído 

a partir da experiência vivenciada no campo social da entidade (BOURDIEU, 2002). 

Obviamente, talvez esses elementos já fizessem parte do universo social amplo dos usuários, 

já que eles eram eficazmente correspondidos, mas o fato é que eles eram enaltecidos no 

espaço social da organização. Com isso, a ideologia institucional do afeto possuía eficácia 

porque ela era incorporada pelas crianças, tornando-se, por isso, naturalizada e 

operacionalizada nas suas concepções e ações.  

 

                                                 
27 Na medida em que Ortner (2006) coloca que a agência é distribuída desigualmente entre as pessoas e varia 
conforme o contexto cultural, esse conceito oferece uma medida equilibrada para se pensar a capacidade de ação 
da criança. Diante da variedade dos grupos sociais, ela tem inserções diversificadas na sociedade, podendo em 
certos casos possuir maior ou menor autonomia. No entanto, ela faz parte de uma rede de relações, onde os 
adultos estão presentes, influenciando de alguma maneira a sua posição no mundo. 
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Nem todas as pessoas têm o coração como eles têm, de ajudar nós, de 
abraçar, de beijar. Tem gente que não tem esse coração, e eles sabem que a 
gente necessita de carinho, de amor, de alegria, e isso eles têm de sobra [...] 
Eles entende nosso caso, que é sofrido, porque eles vê, eles nunca sentiu, 
né? O que a gente sente.  Mas, eles sentem no coração que a gente ta 
sentindo, eles entende o nosso caso. Porque a gente precisa de um amor, de 
um amigo. Porque a gente sempre ta precisando de ser alegre. Porque 
muitas vezes, quando a gente ta triste, a gente fica assim, sozinho, calado, e 
eles dá muita alegria, muito apoio, dão uma palavra de ânimo. Eles entende 
o caso da gente, o que a gente sente (Pedro, portador de um câncer na 
barriga, 15 anos). 
 
 

Boa parte da afetividade que os voluntários dedicavam às crianças se expressava 

também pelo cuidado. Na brinquedoteca, as voluntárias pareciam sempre muito solícitas a 

atender a necessidade da criança, como levá-la ao banheiro e limpar as suas secreções. Esses 

atos de cuidado geralmente eram realizados de modo atencioso, o que transmitia 

disponibilidade afetiva. Talvez a criança encontrasse nesse universo uma forma de cuidado 

diferenciada da habitualmente encontrada no meio familiar – onde, em alguma medida, o 

elemento da punição estava presente. Ou seja, o cuidado que lhe era dedicado pela mãe e 

outros parentes, envolvidos em uma série de preocupações familiares, certamente não se 

caracterizava apenas pela afetividade. Aliás, o GACC como um todo, incluindo profissionais 

e funcionários, exercia uma grande proteção sobre a criança. Essa proteção se dava inclusive 

em relação às próprias mães. Atitudes “descontroladas” da mãe para com a criança, como 

gritos ou tapas, eram vistas com muita negatividade por parte de algumas pessoas que 

atuavam na entidade, especialmente as que atuavam há mais tempo. Quando perguntei a 

Aparecida, uma das mães, se no GACC existia uma proteção das pessoas para com a criança, 

a mulher me deu a seguinte resposta: 

 
 

No GACC? Existe! Ave Maria! Jesus! No GACC, a gente tem que... Até se 
falar alto com eles, elas já reclamam.  Porque assim, o GACC ele é muito 
consciente do que a criança tem. Se a criança não ta comendo, não é porque 
ela quer... Então, às vezes tem mãe que perde a paciência e reclama. Há, se 
elas vêem, elas chamam atenção na hora! (Aparecida, 37 anos, mãe-
acompanhante). 

 
 
 Eu constatei esse tipo de postura por parte de pessoas que atuavam na entidade 

através das minhas próprias observações. Em um episódio em que um menino insistia para 

permanecer na brinquedoteca contra a vontade de sua mãe – a qual se alterara com a 

relutância do filho, justificando ter que ir para casa preparar o almoço e realizar outras 
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atividades domésticas -, um voluntário - que já desempenhou funções de coordenação nesse 

setor, se diferenciando, portanto, dos voluntários comuns - se dirigiu a ela com tom de 

indignação, tentando “controlá-la” e convencê-la a ter paciência com a criança.  Observei, na 

cena, certo tom imperioso por parte do voluntário, que tinha formação em pedagogia, 

(revestido pelo aval da profissão e da instituição) diante de um interpretado “descontrole” da 

mãe, designação que ele usou sempre que se referiu a ela: calma, mãe; ele (a criança) não 

entende, mãe!   

Em outro episódio, relatado dessa vez por uma profissional, uma mãe foi recriminada 

por funcionários e voluntários por ter dado um tapa no filho no ambiente do refeitório, na 

presença de todos. Na cena descrita, o garoto teria sido agredido porque, em seu próprio 

momento de descontrole emocional, ele tinha dado antes um tapa na própria mãe. O motivo 

da atitude do menino teria sido o fato da mãe insistir para que ele comesse, deixando-o 

impaciente. A profissional que fez o relato disse ter ouvido comentários críticos por parte de 

funcionários e voluntários em relação à atitude da mãe. A profissional que relatou o fato, por 

sua vez, relativizou a atitude da agressora, expondo que ela deveria está desestabilizada 

emocionalmente por ver o filho com a saúde debilitada negar-se a se alimentar. Nesse 

contexto, a forma de lidar com crianças doentes era normalmente enviesada por essa forte 

conotação emocional, a partir da qual poderiam ser gerados julgamentos morais ao 

dissonante. Embora os diversos posicionamentos não convergissem necessariamente para esse 

viés - inclusive os de algumas mães -, em alguma medida as pessoas capturavam essas 

concepções sobre o lidar com a doença. 

 

 

Experiência com a doença: motivação para o voluntariado  

 

Em alguns casos, o lado emocional ou afetivo, que era associado ao trabalho 

voluntário, possuía uma grande ligação com as trajetórias pessoais das pessoas que exerciam a 

função. No GACC, o voluntariado decorria de diversas motivações pessoais e subjetivas, que 

se unificavam sob a mesma missão geral do apoio emocional. Dentre elas, uma história 

anterior ou experiência pessoal com o câncer aparecia como uma das motivações. Dos cerca 

de dez voluntários da brinquedoteca com quem conversei, cinco atuavam no GACC devido a 

uma história pessoal com a doença. Mariana, uma senhora que atuava no setor durante as 

terças-feiras, sentiu-se motivada a ser voluntária após ter tido um câncer de mama. Quando 

ainda doente, ela decidira que, caso conseguisse se curar da doença, iria ser voluntária em 
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algum grupo de apoio a pessoas com câncer, dedicando-se espiritual e socialmente a outros: 

se eu sobreviver, eu quero fazer alguma coisa pelas pessoas. Antes de ser voluntária do 

GACC, ela voluntariou no “Despertar”, um grupo de mulheres com câncer de mama, 

localizado em Natal-RN. O sentido dado por ela ao voluntariado traduz-se nas suas palavras: 

depois da graça [...] oferecer um pouco de mim para as pessoas. Para Mariana, o 

voluntariado tinha um sentido de reciprocidade espiritual e afetiva, que se definia com base na 

sua experiência com a doença e em seu catolicismo. Segundo ela, havia três equilíbrios 

fundamentais associados à saúde: a medicina, a terapia (ligada à prática de exercícios físicos 

alternativos, como “pilates”) e o lado espiritual. Mariana acreditava na eficácia da medicina e 

dos processos terapêuticos a ela associados, sem dispensar a importância do lado espiritual e 

humanitário na condução da cura, o que, para ela, reforçava o sentido do trabalho voluntário.  

Ela descreveu a sua própria cura do câncer como um resgate pelo amor da família28. 

Iara, uma jovem estudante universitária, que ficava na brinquedoteca nas tardes de 

quarta-feira, antes mesmo de completar maior idade, já almejava atuar voluntariamente no 

grupo. Sentiu-se motivada para o trabalho voluntário porque teve câncer quando era criança. 

Na época em que o GACC localizava-se na lojinha próxima ao Hospital Infantil Varela 

Santiago, ela já freqüentava a entidade para visitação enquanto esperava completar 18 anos 

para se cadastrar como voluntária do grupo. Outra jovem, Luíza, uma adolescente de quinze 

anos, cuja doença já estava estabilizada, aguardava, assim como tinha feito Iara, tornar-se 

oficialmente uma voluntária. Ela também fazia visitas às crianças no grupo e nos hospitais. 

Nesse caso, a visita aos doentes funcionava como uma forma de apoio emocional importante, 

especialmente pelo fato da garota ter uma ligação afetiva com algumas crianças que 

conhecera durante a sua fase de internamento. Pensando a discussão que Goffman (1988) fez 

sobre a “carreira moral” de pessoas estigmatizadas, percebo que a jovem buscava se mobilizar 

com a causa pelo fato de ter sido doente e por ser pessoalmente próxima às pessoas que 

estavam passando pela mesma situação, ou seja, em razão de sua experiência direta com a 

doença.  

Embora não tivessem sofrido da doença, algumas pessoas motivavam-se a voluntariar 

porque tinham proximidade com alguém que tinha câncer. Dentre o conjunto das motivações 

para o voluntariado de uma senhora, havia o histórico de câncer na família. Ela sentiu-se 

estimulada a voluntariar no GACC porque seu marido tivera câncer. Este era um músico que 

                                                 
28 Podemos pensar, a partir desse caso, a importância generalizada que esse resgate pelo amor da família assume 
no GACC através da importância que se dá à participação dos familiares da criança no tratamento. É como se a 
cura da doença exigisse uma grande dedicação afetiva à criança por parte dos seus familiares. 
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também participava como voluntário no lugar, dando aulas de música às crianças. Os dois 

eram aposentados e dedicavam o tempo livre ao voluntariado e à prática de aulas de teatro. 

Outra mulher tornou-se voluntária depois de ter visitado um parente distante na sede do 

grupo. Ela gostou do ambiente e viu no trabalho voluntário uma forma de contribuir para o 

bem estar de outros. O setor escolhido por ela foi a brinquedoteca, espaço onde dominava o 

clima da afetividade. 

Esse tipo de motivação, uma história pessoal com o câncer, foi aludido também no 

trabalho de Aureliano (2006). Em um dos grupos de ajuda mútua para mulheres 

mastectomizadas que pesquisou, a antropóloga registrou que duas de suas fundadoras e 

organizadoras, uma fisioterapeuta e uma médica mastologista, tinham sofrido câncer de 

mama. No trabalho das duas profissionais, havia a identificação com uma espécie de causa, o 

que extrapolava o sentido profissional da atuação delas no grupo. Essa disponibilidade para a 

ajuda por parte de pessoas que vivenciaram um problema semelhante foi também tratada por 

Goffman (1988), que explicou que pessoas que passaram por algum tipo de estigmatização, 

seja decorrente de defeito físico ou de algum tipo de comportamento socialmente desviante, 

podem fundar grupos de ajuda em busca de uma maneira de estar entre os seus iguais.  

 No GACC, o trabalho voluntário aparecia como uma atividade prazerosa e como um 

meio de participação social que trazia benefícios tanto para quem o recebia quanto para quem 

o praticava. Nas palavras de Mariana, o voluntariado traz mais benefício pra nós do que pra 

quem recebe. Ela me contou que sua atuação servia como um meio para que se sentisse útil 

socialmente, oferecendo, após a superação de um câncer de mama, um pouco de si às pessoas 

que estavam passando por um problema que já tinha vivido. Uma vez, ela fez um relato 

pessoal sobre a doença para duas mães na brinquedoteca. Na cena, ela mostrava-se satisfeita 

em contar sua história, enquanto, por sua vez, as mães pareciam interessadas em ouvi-la. 

Nessa ocasião, o compartilhamento da experiência de superação da doença aparecia como 

uma via de mão dupla, tomando a forma de uma espécie de “oferta de esperança”, o que dava 

à voluntária o sentimento de doação e às mães o apoio emocional.  Suspeito que o fato de 

Mariana ser aposentada e morar só em Natal, longe da família, que residia em outro Estado, 

reforçava sua vontade de sentir-se útil tanto socialmente quanto pessoalmente. 

Provavelmente, a possibilidade do envolvimento em novas redes de relações sociais através 

da sua inserção na entidade era um fato que a atraía, pois eu observava o seu empenho em 

estabelecer conversas com as pessoas, inclusive comigo, quando estava presente. Também 

percebia que ela se sentia particularmente satisfeita ao falar sobre a sua experiência com um 

câncer de mama. Assim, especialmente para as pessoas que passaram pela experiência com o 
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câncer, o voluntariado adquiria o sentido de fazer alguma coisa pelas pessoas, oferecendo um 

pouco de si, o que tomava a forma de “dádiva” (MAUSS, 2003). Nessa dimensão, a ideologia 

do apoio emocional que permeava o trabalho voluntário casava com as perspectivas 

individuais dos voluntários. 

   

 

4.2.2 – Filantropia como princípio organizacional  

 

 O GACC é uma entidade reconhecida como filantrópica. Ao receber do Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) o título de Instituição de Utilidade Pública Municipal, 

Estadual e Federal, e do Ministério da Justiça o reconhecimento de Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP), o grupo teve a sua definição como entidade filantrópica 

suavizada, dando lugar a uma formalização pública, digamos, mais burocratizada. Entretanto, 

ele é definido historicamente como uma entidade filantrópica, definição esta que ainda 

persiste tanto a nível ideológico quanto a nível prático. Assim, embora a sua progressiva 

institucionalização, já consolidada em 2010, tenha proporcionado a classificação como 

OSCIP, o GACC permaneceu sendo uma instituição essencialmente filantrópica.  Para os seus 

dirigentes, o conceito de filantropia estava ligado à prestação de assistência gratuita, sem fins 

lucrativos. A assistente social da entidade reconheceu que o conceito possuía uma ligação 

histórica com assistencialismo, tido como uma ajuda imediatista prestada aos usuários. 

Contudo, ela acreditava que o GACC vinha saindo progressivamente do assistencialismo ao 

oferecer aos usuários orientação e informação, conduzindo-os à autonomia através da busca 

pessoal pelos seus direitos.  

 Ana Maria Quiroga (2001, p. 46) confirma que, de fato, filantropia envolve “formas de 

ação social de atores privados”, mas que, dentro da realidade brasileira, o termo se aplica de 

forma mais ampla, envolvendo, na sua origem, toda uma conjuntura da realidade social e 

urbana do país que se tornou complexa no século XIX, sobretudo pela dinamização das 

atividades econômicas e pela introdução de novos setores dominantes. Com isso, explica ela, 

a filantropia higienista – que foi o modelo predominante da nossa filantropia- teve por função 

operacionalizar amplas formas de intervenção no social. Para tanto, a filantropia manteve 

justificações morais e valorativas tradicionais, de cunho essencialmente cristão, ao mesmo 

tempo em que se mostrou “racionalizadora” e “laicizante”. É interessante notar tanto nos 

apontamentos de Quiroga (2001) como nos de Donzelot (1986), como a filantropia higienista 

portava um fim utilitário ao mesmo tempo que moralizador e quão amplas eram as suas 
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proporções sociais. Embora as ações filantrópicas se dirigissem às populações pauperizadas, 

elas proporcionavam um lucro social para a população como um todo, pois ela servia para 

ordenar e moralizar o espaço urbano caótico que se apresentava. Acho indispensável destacar 

que a filantropia brasileira é não só ampla em termos de efeitos como também em termos de 

agentes. As ações filantrópicas do país sempre mobilizaram pessoas de diversos setores, como 

religiosos, governantes, médicos e juristas. Landim (1998) aponta, por isso, uma 

heterogeneidade de práticas identificadas como filantrópicas partindo de diferentes agências e 

agentes sociais, que culminam num alargamento de fronteiras que permite que ONGs com 

projetos políticos, instituições de assistência material e entidades de “trabalho espiritual” 

atuem todas sob a mesma bandeira da filantropia, e que seja possível a combinação de todas 

essas práticas numa só entidade – neste caso, o GACC é exemplar, diga-se de passagem. 

Portanto, não soa estranho a inserção dos mais diferentes segmentos sociais em entidades 

filantrópicas como o Grupo de Apoio à Criança com Câncer e nelas a realização de diferentes 

formas de assistência combinadas e projetos ideológicos. 

 Embora no Grupo de Apoio um trabalho de informação e orientação sobre temas 

como direitos, deveres e cidadania estivesse efetivamente sendo feito pela entidade através da 

promoção de palestras feitas por órgãos públicos, da divulgação de leis por meio de cartazes 

espalhados pela sede e da orientação pessoal que freqüentemente a assistente social fornecia 

às mães, a concessão de benefícios era uma das mais importantes características de seu 

funcionamento. A entidade oferecia ampla assistência às crianças e aos seus familiares, o que 

incluía benefícios como: diagnóstico precoce e informações sobre o tratamento da patologia; 

assistência psicossocial; traslado para hospitais, clínicas e afins; alimentação diária e 

diferenciada, conforme a necessidade da criança; obtenção ou pagamento de medicamentos e 

exames (baixa e média complexidade); doação mensal de cestas básicas; hospedagem para as 

famílias que residem em cidade do interior; assistência jurídica; e promoção de momentos de 

lazer e sociabilidade. A concessão de hospedagem e refeições mais a doação de exames e 

medicamentos eram considerados como benefícios de suma importância para a maioria das 

famílias atendidas, pois contribuíam de modo imprescindível com o tratamento das crianças e 

adolescentes. Boa parte das mães atendidas admitia a falta de condições para arcar com o 

tratamento dos filhos sem o apoio do GACC. Como mostrei, a quase totalidade das famílias 

atendidas era de baixa renda. Mesmo para os usuários que tinham uma condição financeira 

melhor, o apoio da entidade era significativo para a viabilização do tratamento, considerado 

pela entidade como um dos mais caros existentes.  
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 Somados a esses benefícios, os funcionários e os voluntários contribuíam com outros 

tipos de ajuda, pois supriam “carências” que, muitas vezes, estavam além da proposta 

institucional do grupo. Essas ações muitas vezes partiam de pessoas isoladas. Mas, em outras 

vezes, partiam da própria instituição. Freqüentemente, roupas, brinquedos e outros bens 

materiais eram doados às crianças. Em algumas situações, algum benefício destinado para a 

criança em tratamento era estendido para seus familiares.  As famílias tinham direito aos 

benefícios do GACC até o momento em que a criança atingisse a cura ou alcançasse sua 

maior idade, exceto nos casos em que a criança tivesse uma doença hematológica, o que não 

causava desligamento. A entidade permitia que a criança ficasse abrigada junto de um único 

acompanhante, normalmente sua mãe. Contudo, não era incomum que a mãe se hospedasse na 

entidade com algum outro filho, além da criança doente. Embora tal situação não fosse 

desejável pelos dirigentes e profissionais do GACC, ela era às vezes permitida, tal como nos 

casos de uma mãe que não contasse com ninguém para cuidar dos seus outros filhos. Além 

disso, as mães também tentavam fazer com que outros parentes recebessem os benefícios que 

lhe eram destinados e à criança, tais como passeios e momentos de lazer. Certas vezes, isso 

chegou a dar certo. 

 Em 2010, a entidade estava relutando em oferecer às famílias os benefícios que 

estivessem fora da sua proposta organizacional. Uma antiga voluntária do GACC presenciou 

uma época, quando a entidade funcionava na casa da Avenida Deodoro, em que duas crianças 

chegaram a morar na entidade. Mesmo já em idade avançada, uma delas relutou em sair da 

instituição: fez a festa de quinze anos sem querer sair. Um dos meninos foi inserido no 

mercado de trabalho pelo grupo. Ele foi matriculado pela entidade em curso de inglês e de 

informática e acabou sendo contratado pelo Banco do Nordeste. Segundo essa informante, 

isso aconteceu porque houve uma tardia institucionalização do GACC, que, na sua concepção, 

se deu porque uma antiga presidente não tinha no sangue a administração, ela era 

filantropia. Saliento, porém, que uma organização burocrática, tal como o GACC, convivia 

até o momento da pesquisa com ideais e práticas filantrópicas. 

 O que no início se restringia à doação de algum medicamento às famílias, passou, 

então, a compor um conjunto de serviços. Desse modo, explicou uma profissional da 

entidade, algumas mães estabeleciam uma relação de grande dependência para com o grupo, o 

que era facilitado pela “abertura” que, em alguns casos, a entidade dava a elas, concedendo 

benefícios que extrapolavam sua proposta organizacional. Segundo a informante, havia 

muitas mães que dependiam muito da entidade. Em alguns casos, sua permanência no GACC 

se explicava apenas pelo fato da cesta básica. Ou seja, havia, de fato, aqueles usuários que 
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buscavam apoio assistencialista na entidade, atribuindo um sentido que extrapolava a 

definição de Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Entendida por algumas mães por essa 

perspectiva, a entidade passava a ser vista como fonte de ajuda da família, já que, para elas, as 

carências subsistiam independentemente da doença. Uma profissional que lidava com as 

famílias chegou a afirmar que algumas mães esperavam contar para sempre com a ajuda do 

grupo, o que lhes colocava em uma situação instável caso os benefícios fossem cancelados.   

 Certas mães alcançavam vantagens e benefícios devido às boas relações que chegavam 

a estabelecer com funcionários e voluntários. Uma mulher, por exemplo, mesmo desvinculada 

do grupo após o falecimento de sua filha, obteve um emprego por indicação de um voluntário 

do GACC. Outra mãe conseguiu ampliar a mobília de sua casa através da doação de móveis 

de uma voluntária com quem tinha amizade. Doações de roupas eram muito freqüentemente 

feitas às mães e crianças por voluntários, que, em algumas situações, doavam a quem tinham 

mais contato pessoal. Essas situações compunham o leque de questões que geravam intrigas 

entre as mães. Algumas mulheres me confessaram que certas crianças e mães recebiam mais e 

melhores doações. Chegavam a afirmar que havia tratamento diferenciado para com as mães, 

algumas delas sendo mais beneficiadas do que outras. Mas, se, por um lado, essas predileções 

causavam sentimentos de rejeição e ciúme entre algumas mães e crianças, por outro lado, elas 

desestabilizavam um pouco o clima burocrático que a entidade possuía, dando-lhe uma 

atmosfera de maior pessoalidade. Se as preferências existiam, elas estavam relacionadas a 

uma maior proximidade pessoal entre usuários, funcionários e voluntários. A doação de 

algum objeto a uma mãe implicava, às vezes, a existência de vínculos reais e próximos entre a 

mulher e o doador. Ao reencontrar uma acompanhante que não via há certo tempo, uma 

voluntária a cumprimentou com abraços carinhosos e saudações, complementando que estava 

com a intenção de dar-lhe alguns eletrodomésticos. Se a relação entre mãe e voluntária 

parecia muito próxima, parecia permear-se de certa tutela. Enquanto a ação da voluntária 

marcava-se pelo tom de generosidade, a mãe mostrava gratidão pelo ato amigo e caridoso. 

Esse tipo de relacionamento observado no GACC, envolvendo pessoalidade e hierarquia, é 

característico da estrutura da sociedade brasileira (DA MATTA, 1997), onde atitudes 

clientelistas – envolvendo “intimidade”, “consideração”, “favor” e “respeito” - servem 

freqüentemente para amortecer os latentes conflitos decorrentes das disparidades econômicas 

existentes.  

É possível compensar e complementar diferenciações sociais radicais e 
conflituosas, como a de patrão/empregado, operando-se por cima do eixo 
econômico (que é o eixo efetivamente básico) uma classificação de caráter 
moral que permite dividir os patrões em bons e maus, felizes e infelizes, que 
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consideram ou não consideram seus empregados, que são limpos ou sujos, 
etc (Da MATTA, p. 192, 1997). 

 
 
 Assim como a doação de bens materiais, a atenção e o carinho de voluntários e 

funcionários eram bens disputados pelas mães e crianças. Havia mulheres que se sentiam 

extremamente afetadas pela atenção que profissionais e voluntários dedicavam aos filhos de 

outras mães. A predileção por certas crianças era notada coletivamente, quando, por exemplo, 

algumas recebiam presentes da entidade em seus aniversários, além do carinho e atenção que 

lhes eram dedicados.  As crianças que recebiam os melhores presentes, tais como bons 

brinquedos, eram vistas como privilegiadas, sempre lembradas, ao passo que as que recebiam 

objetos mais simples, tal como um boné, uma camiseta ou algum produto da entidade, ou que 

não recebiam algo, eram vistas como esquecidas. Nesse caso, embora estivesse em questão a 

doação de bens materiais, evidenciava-se, então, a disputa pela atenção dos profissionais e 

voluntários.  Como já pontuei, a afetividade era algo muito valorizado pelos voluntários tanto 

quanto pelos usuários. As mães costumavam dizer que, na entidade, gostavam das pessoas 

que gostavam dos seus filhos: Pra mim, a pessoa gostando do meu filho, Ave Maria! Eu amo! 

(Vanessa, 24 anos, mãe-acompanhante). Assim, carinho, amor e atenção eram recursos muito 

valorizados pelas mães e crianças.  Especialmente as crianças eram o foco especial dessa 

afetividade. Na brinquedoteca, elas eram cercadas o tempo todo por voluntárias, que 

monitoravam suas brincadeiras e atendiam-lhes sempre que solicitassem algum brinquedo. As 

voluntárias também eram solicitadas pelas crianças para contar-lhes histórias infantis. Essas 

atividades eram combinadas com um forte “ethos de afetividade”. Tanto a pedagoga quanto as 

voluntárias eram chamadas pelas crianças de tia. Quando presente no setor, acontecia o 

mesmo comigo. Eu era também chamada do mesmo modo e, tal como as voluntárias, era 

solicitada por algumas delas para contar histórias ou participar de alguma brincadeira, pedido 

que atendia sempre que possível. Pessoalmente, eu achava muito agradável o clima da 

brinquedoteca.  

 O conjunto dessas práticas, que envolviam doação, carinho, caridade, solidariedade e 

atenção, configuravam as posturas filantrópicas que permeavam o cotidiano da entidade. 

Desse modo, entendia-se que os serviços não deviam ser oferecidos aos usuários de uma 

forma burocrática, desumanizada. Nessa perspectiva, conforme constava no portal eletrônico 

do GACC, o trabalho tanto de voluntários como de funcionários ou profissionais estava 

baseado em uma causa social e humanitária que, encarada como desafio, envolvia fé em 

resultados sociais e na cura das crianças e adolescentes.   
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4.3 – Burocratização e racionalização dos serviços  

  

 Neste momento, pretendo apresentar o GACC na sua face burocrática e complexa. 

Será interessante perceber como tal complexidade comportava uma variedade de orientações 

ideológicas sobre a mesma organização, onde a inserção de diferentes setores sociais – 

composto pelo campo da saúde pública, da igreja, da mídia e do empresariado - perfazia a sua 

organização. Em 2010, pude constatar um processo acelerado de burocratização e de 

racionalização dos serviços, mesmo convivendo com os ideais filantrópicos que davam 

sentido ideológico à entidade, o que denotava a existência de uma complexidade 

organizacional.   

Nessa época, o GACC atendia cerca de 270 famílias, boa parte delas residentes no 

interior do Estado. Como já foi dito, a entidade partiu de iniciativas de trabalho voluntário, 

mas, com a sua progressiva institucionalização, foi ampliando seu pessoal, como funcionários, 

alguns deles sendo selecionados a partir das pessoas que atuavam antes como voluntárias.  

Além dos funcionários, havia profissionais especializados remunerados, mas alguns deles, tal 

como uma dentista e um pedagogo, exerciam o trabalho voluntariamente. Havia diversos 

setores que integravam o funcionamento do grupo, tais como: coordenação de comunicação, 

assessoria jurídica, assessoria de imprensa, publicidade e relações públicas, coordenação 

financeira, coordenação de eventos, coordenação de projetos, coordenação multimídia, etc.  

 Embora já possuísse uma organização mais independente, com profissionais e 

funcionários contratados, além de projetos para captação de recursos e diversas parcerias com 

empresas, o GACC mantinha uma vinculação originária com o setor público de saúde através 

do Hospital Infantil Varela Santiago. A ligação entre a entidade e o sistema público de saúde 

pode ser ilustrada a partir dos aspectos seguintes. Geralmente, o primeiro contato das famílias 

se dava através do Hospital Infantil Varela Santiago - que atendia exclusivamente pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), o que evidenciava, por isso, um perfil mais geral de usuários 

de baixa renda. Essas pessoas eram, então, encaminhadas para o GACC. Os profissionais do 

GACC faziam acompanhamento das crianças atendidas no hospital através de visitas aos 

pacientes internados e nos eventos promovidos pelo grupo compareciam representantes do 

Hospital Infantil Varela Santiago. Alguns setores da entidade eram adaptados clinicamente 

para os usuários, tal como no caso da clínica odontológica, da sala de psicologia e da 

brinquedoteca, além do suporte dado por um elevador e por escadas protegidas com grades. 

Além disso, o grupo possuía um quarto isolado clinicamente adaptado para crianças recém-

operadas. Dentre outras designações, as crianças com câncer eram referidas no GACC como 
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os pacientes.  Esses elementos denotam, assim, a proximidade da organização da entidade 

com a lógica e as concepções biomédicas. De modo geral, a entidade funcionava como uma 

extensão do hospital, ou seja, ela complementava a assistência médica prestada pelo Hospital 

Infantil Varela Santiago através da oferta de outros tipos de serviços de suporte.  

 Foi justamente como uma instituição que produzia serviços que, Laura, a psicóloga 

qualificou o grupo: a gente não produz bens, produz serviços. A definição dada por ela 

esboça o lado institucionalizado da entidade. Laura demonstrava rejeição ao assistencialismo 

e concebia o GACC, em termos de sua posição institucional, como uma Organização Não 

Governamental (ONG) prestadora de serviços. Já em uma perspectiva bem diferenciada, tal 

como foi visto, muitos voluntários viam a entidade a partir do seu perfil filantrópico, ligado à 

caridade. De acordo com as posições ocupadas, as concepções e as definições se 

modificavam. Segundo Laura, para os funcionários da entidade, o GACC era uma empresa, 

enquanto para as mães o seu sentido envolvia a oferta de benefícios, o que sugere que a cada 

nível (de pessoal ou posição) a instituição é diferente. Uma arquiteta que trabalhou 

voluntariamente para a construção da nova sede, prestando assessoria juntamente com 

empresários e outros profissionais, também via a entidade a partir da sua face filantrópica. O 

trabalho que ela realizava era encarado como uma forma de dar sentido à profissão: eu não 

sou arquiteta por acaso. Nas suas palavras, tratava-se de fazer da profissão um instrumento 

valioso de ajudar o próximo, sem a banalização da profissão [...] dá um pouquinho da gente. 

Assim, o GACC aparecia a partir de um conjunto heterogêneo de definições, desenhadas com 

base nas diferentes formas de inserção dos seus participantes.   

 Além da associação com o Hospital Infantil e da participação das pessoas que estavam 

ligadas diretamente à entidade, havia outros tipos de inserção no grupo. Como anteriormente 

expus, existia a associação com empresas e empresários, que se ligavam ao grupo na categoria 

de parceiros que contribuíam com seu financiamento; a ligação com a igreja católica, através 

das atividades religiosas desenvolvidas na capela; e o vínculo com a imprensa, que estava 

ligado à divulgação de campanhas e a cobertura de eventos. Em conjunto, a composição 

diversificada de pessoas atuantes e a inserção de diversos setores sociais denotam a 

complexidade estrutural do grupo.  
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Usuários Voluntários Profissionais Funcionários Diretores 
Crianças Mães Voluntários 

comuns, 
distribuídos entre 
os setores 

Profissionais 
remunerados: 1 
psicóloga, 1 
nutricionista, 1 
pedagoga e 1 
assistente social, 
advogados e 
administradores. 

Profissionais com 
formação 
universitária 

Voluntários que 
atuam como 
presidente e vice-
presidente 

Crianças Mães 
novas 

Voluntários com 
funções de 
coordenação e 
profissionais que 
exercem 
voluntariamente a 
profissão 

Profissionais 
voluntários: 1 
dentista, e 1 
pedagogo. 

Funcionários sem 
formação 
profissional 

Voluntários que 
atuam como 
conselheiro fiscal e 
conselheiro 
deliberativo 

Adolesce
ntes 

Mães 
antigas 

Voluntários que 
compõem a 
diretoria, 
envolvidos nas 
redes de relações 
políticas  

  Voluntários que 
atuam na gerência 
administrativa e no 
setor de 
desenvolvimento 
institucional 

 
Tabela 1: Níveis de pessoal atuante no GACC-RN. 
 
 
 

Saúde Pública Igreja  Empresariado Imprensa 
Hospital Infantil Varela 
Santiago 

Pastorais católicas de 
Natal 

Empresas e empresários 
locais, nacionais e 
estrangeiros 

Emissoras de TV locais  

 
Tabela 2: Setores sociais participativos do GACC-RN. 
 
 
 
 Dentro dessa complexidade organizacional, havia também uma estrutura verticalizada 

que envolvia relações de poder. Como as inserções e expectativas em relação à entidade eram 

múltiplas, foram se formando redes políticas internas que determinavam, por exemplo, quem 

poderia ocupar as posições da diretoria e, dentro dela, direcionar a organização da entidade. A 

atual presidente do GACC na época da pesquisa esclareceu que, mesmo no seu início, o grupo 

passou por fragmentações internas, onde uma das voluntárias fundadoras, mãe de uma criança 

com câncer, acabou saindo da organização por ter sofrido oposição, que não a deixou 

implantar uma organização mais assistencialista no grupo. Segundo a presidente, essa 

fundadora queria mudar a missão do grupo para uma política assistencialista, que oferecesse 

benefícios como emprego e bujão de gás aos usuários. Nesse caso, podemos perceber que a 

trajetória de uma das fundadoras como uma mãe de criança com câncer lhe colocava 

demandas relativas ao modelo organizacional do grupo que eram divergentes das demais, o 

que gerou sua saída do GACC.  Para uma profissional, por exemplo, a diretoria da entidade 
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aparecia como um grupo fechado, que envolvia questões de poder veladas. Havia reuniões 

internas da diretoria a partir das quais eram decididas diretrizes organizacionais que deviam 

ser seguidas pelos outros segmentos participativos, sem que estes tivessem necessariamente 

tomado parte das decisões. Essa informante esclareceu que já tinha havido a saída de 

voluntários bem posicionados hierarquicamente em razão de conflitos internos no grupo dos 

dirigentes, cujo esclarecimento dos motivos não era, de fato, acessível a todos as pessoas que 

atuavam na organização. 

 Às vezes, os profissionais tentavam mediar os conflitos e choques entre as demandas 

dos usuários e as decisões administrativas. Quando posicionados entre os dirigentes e as 

mães, os profissionais procuravam flexibilizar as decisões administrativas para atender às 

demandas dos usuários ao mesmo tempo em que reproduziam o discurso administrativo a que 

estavam vinculados e, de algum modo, dependiam. Em dadas situações, reclamações relativas 

ao funcionamento da entidade feitas pelas mães à psicóloga - como o impedimento de ficar na 

recepção, a impossibilidade de ir ao grupo sem marcar retorno ou, então, a proibição de deitar 

no sofá da sala de visitas – eram aceitas e analisadas pela profissional, que, às vezes, 

propunha-se a tentar negociar as medidas administrativas com os seus superiores. Já em 

outros momentos, Laura procurava reproduzir o discurso institucional, tentando convencer, 

por exemplo, as mães a fazer a limpeza da sede: o GACC precisa ser cuidado. A manutenção 

de hierarquias aparecia como um elemento interessante para as pessoas que ocupavam as 

escalas mais altas da organização. Com isso, tinha-se, sob determinado ângulo, uma 

organização verticalizada, onde conflitos e rupturas ocorriam, eventualmente, por falta de 

consenso ideológico nos seus segmentos politicamente superiores. Como expus, 

freqüentemente, também não havia consenso entre as demandas das mães usuárias e os 

serviços geridos pela diretoria. Contudo, nesse domínio, eram raras as rupturas e os conflitos 

eram velados e “amaciados” pelos profissionais - hierarquicamente inferiores aos diretores e 

mais acessíveis às mães -, pois as acompanhantes dependiam profundamente do suporte da 

entidade, evitando, por isso, correr o risco de perdê-lo ao encenar confrontos diretos com 

dirigentes.  
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Usuários: Mães e Crianças 

Voluntários Comuns 

Funcionários 
 
 

Profissionais 

Diret
ores

Figura 2: A organização vertical do GACC-RN 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 Algumas questões organizacionais que aparecem no GACC estão presentes na tese de 

doutorado de Valle (2000), que pesquisou o “Grupo Pela Vidda”, uma ONG AIDS, criada no 

final da década de 1980, na cidade do Rio de Janeiro. A variedade de inserções e demandas 

ideológicas que constei no GACC apareceram para esse autor no “Pela Vidda”, sobretudo, 

através da sua composição de usuários, que envolvia pessoas com os mais diversos objetivos, 

variando desde aquelas que viam no grupo um espaço para o empreendimento de debates 

político-ideológicos até as que o buscavam como um ambiente descontraído de sociabilidade. 

Podemos perceber também nessa organização, que envolve pessoas identificadas 

primeiramente pela doença - sejam elas, pessoas HIV+, familiares de portadores do vírus ou 

simpatizantes da causa - a coexistência de múltiplas identidades, onde cada uma delas ia 

dominando a cena social da ONG de acordo com as configurações históricas que tomava. Ao 

considerar, por exemplo, a orientação sexual como um fator organizacional, Valle (2000) 

observou um quadro complexo, apresentando uma composição de usuários inicialmente 

dominada pela presença de homossexuais masculinos, que foi gradativamente se 

flexibilizando com a presença cada vez maior de mulheres – de maioria heterossexual – e, aos 

poucos, de homens heterossexuais; composição esta que portava ainda outros esquemas de 

diversidade interna. 

  Embora no GACC a diversidade participativa se denotasse mais em termos de 

segmentos e posições especializadas de pessoal atuante, observava-se uma fragmentação 

muito semelhante à encontrada no “Grupo Pela Vidda”, que se expressava tanto pelas 
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posições assumidas quanto pelas expectativas pessoais em relação ao grupo. No GACC, 

considerei, ao menos, três níveis de, digamos, diferenciação: uma que se referia à variedade 

das posições funcionais ocupadas, uma outra que tangia à diversidade de expectativas 

ideológicas em relação ao grupo, e ainda outra referente à diferenciação de graus de inserção 

política das pessoas, que podia, inclusive, perpassar as diversas posições funcionais.  

Podíamos ver no GACC, por exemplo, um voluntário que assumisse a função de presidente, 

tanto quanto outro cuja participação estava restrita a um trabalho operacional em um dos 

setores da entidade e cuja possibilidade de ascender à ocupação de um cargo de direção seria 

praticamente nula. Destacar a existência de redes de relações de poder permeando a 

organização do grupo é fundamental para entendermos as dinâmicas societárias existentes até 

mesmo em uma entidade como o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, cuja imagem 

pública está vinculada a um ideal de solidariedade. 
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CAPÍTULO 5 - INFÂNCIA, MATERNIDADE E FAMÍLIA NO GACC 
__________________________________________________________________________ 
 

 

 Pretendo analisar agora os contornos institucionais e morais que a maternidade, a 

infância e a família assumem no GACC, tendo em vista a sua estrutura organizacional e 

ideológica. Tendo tratado no terceiro capítulo do universo cultural da família, o capítulo atual 

mostra-se como uma espécie de “desfecho” - provisório, é claro - dos processos de 

reordenação pelos quais ela passou no decorrer do itinerário terapêutico do câncer. Ou seja, a 

família, já reestruturada pelas demandas impostas pela doença, é também re-significada 

culturalmente pela vivência da criança e da mãe no Grupo de Apoio.  Contudo, seus membros 

não figuram como alvos passivos da proposta ideológica que a instituição direciona-lhes, 

sobretudo na figura da mãe. Discutirei, assim, sobre os investimentos e efeitos ideológicos do 

GACC sobre os usuários ao mesmo tempo em que apresentarei os seus limites, encenados nos 

conflitos e resistências das mulheres ao que a instituição lhes propõe.    

 Este capítulo também dialoga com o antecedente, apresentando com ele uma relação 

de continuidade, visto que a proposta ideológica do GACC e seus efeitos sobre a família 

estavam relacionados com a forma organizacional da entidade. Desse modo, relacionarei a 

reestruturação do GACC, que evoluiu para uma forma mais burocrática, com as novas 

dinâmicas societárias instauradas pelas mães no ambiente institucional. Está em questão nesse 

caso o caráter produtivo das organizações na formação das subjetividades.  Contudo, esse 

potencial produtivo de valores morais aparece como uma via de mão dupla, já que as 

subjetividades que se formam a partir destes valores também acabam por re-elaborar e 

contestar os próprios princípios e práticas que seriam incorporados.  

 

 

5.1 - A nova estrutura do GACC e a sua implicação nas relações sociais  

   

 No final de 2009, a mudança do GACC para a sua sede própria, localizada na Avenida 

Floriano Peixoto, próximo ao Hospital Infantil Varela Santiago, trouxe mudanças 

significativas tanto na esfera institucional quanto na esfera das relações sociais. O prédio 

provisório aonde o grupo funcionava antes, também no mesmo bairro, possuía uma estrutura 

de casa, que propiciava uma atmosfera de relacionamentos mais pessoais. Todas as crianças e 

mães dividiam três quartos - sendo um deles com três beliches e dois com dois beliches - 
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algumas delas, devido ao pouco número de dormitórios, tendo que dormir em colchões 

alocados no chão. A casa possuía uma sala que funcionava para diversas atividades coletivas, 

onde as pessoas faziam as suas refeições, assistiam TV, conversavam e brincavam. A cozinha 

ocupava um pequeno espaço, denotando um ambiente sempre muito tumultuado, onde as 

mães e dois funcionários realizavam as tarefas de cozinhar e lavar a louça. Os espaços não 

possuíam adaptações para algumas crianças com necessidades especiais, como acessos 

próprios para cadeirantes. O espaço ocupado pelos profissionais, também bastante restrito, 

ficava em uma espécie de anexo, localizado no final de um pátio lateral que dava acesso às 

dependências ocupadas pelos usuários.  

 Por um lado, a limitação espacial da sede anterior funcionava como um dado 

propulsor de conflitos. O uso comunitário dos dois únicos banheiros existentes - sendo um 

para as crianças e o outro para os acompanhantes – de lavanderias e de quartos e a devida 

limpeza desses locais a ser feita pelas mães era um dos motivos geradores de constantes 

desavenças entre elas. Algumas mães relataram que sentiam-se desconfortáveis devido ao 

clima tumultuado gerado pela grande transitoriedade de pessoas nos quartos. Como o número 

de camas era bem menor do que o de usuários, a mãe tinha que ficar atenta para, logo que 

chegasse à sede, marcar os leitos em que ela e o filho dormiriam. Adélia considerou que na 

antiga sede a sua rotina era bem mais estressante do que na atual. Ela disse que, além de não 

ter a mínima privacidade no ambiente, não conseguia tirar um cochilo durante o dia, após 

momentos cansativos, marcados pela freqüência desgastante a hospitais. Com a grande 

rotatividade e presença simultânea de pessoas nos mesmos quartos, acontecia também 

pequenos furtos de objetos pessoais dos usuários, o que foi identificado por algumas mulheres 

como um dos aspectos desfavoráveis da antiga sede. 

 Por outro lado, a estrutura física da antiga sede gerava uma atmosfera de grande 

proximidade entre as pessoas. Nesse ambiente, o contato dos usuários com os profissionais 

era bem mais freqüente do que se notou depois na sede própria, já que, devido ao espaço ser 

bastante comunitário, as pessoas se encontravam o tempo todo. A separação entre o espaço 

ocupado pelos usuários e a área reservada aos profissionais era bastante flexível. As mães 

transitavam pelo anexo dos profissionais assim como estes estavam freqüentemente nas 

dependências destinadas aos usuários. Muitas vezes, os profissionais se envolviam nas 

atividades realizadas pelas mães, tais como conversas e sessões de arrumação de cabelo. 

Embora existissem conflitos, parte dos quais propiciados pela própria estrutura predial 

limitada, havia uma interação constante entre as mães. Era recorrente elas estarem juntas, 

conversando ou assistindo TV, e ajudarem-se mutuamente, uma tomando conta do filho da 
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outra nos momentos em que a mãe da criança necessitava sair para resolver questões relativas 

ao tratamento, como marcar exames ou pegar medicamentos. Dada essa configuração sócio-

espacial, não era incomum as mães referirem-se ao grupo como uma segunda família, uma 

grande família ou mesmo mais família que a própria família. Em resumo, o que se tinha era 

uma instituição com uma organização já complexa, em termos de atividades e projetos, 

funcionando em um ambiente de casa, o qual se dava tanto pela sua estrutura física quanto 

pela atmosfera familiar das relações sociais.  

 A nova sede, onde o GACC estava instalado desde o final de 2009, contava com uma 

estrutura excelente e com uma considerável ampliação no número de funcionários. Alguém 

que chegasse para visitar o antigo prédio podia adentrar livremente o seu pátio frontal, sem 

passar por qualquer recepção. Já o novo prédio possuía um balcão de recepção ocupado por 

uma funcionária, que comunicava aos setores a chegada de visitantes através de um interfone. 

A recepção passou a ter uma entrada eletrônica, de forma que as pessoas só passavam por ela 

munidas de um cartão de identificação eletrônico pessoal ou quando a recepcionista utilizava 

o seu para autorizar a passagem. Outra funcionária era encarregada de apresentar as 

dependências do prédio aos visitantes e de supervisionar o seu funcionamento. 

  A estrutura predial possuía quatro pisos, que podiam ser percorridos por um elevador. 

Dentre as suas dependências estavam: brinquedoteca, refeitório, sala de visitas, sala de 

computação, setor de telemarketing, capela, sala de reuniões, quartos, consultório 

odontológico, banheiros adaptados, além das salas individuais ocupadas pelos profissionais e 

pelas coordenações e departamentos de estoque e almoxarifado. Todos esses setores 

apresentavam-se bastante estruturados, contando com maior conforto e adaptabilidade. Em 

relação à sede anterior, houve também uma significativa ampliação no número de quartos, que 

passaram de três a dezessete, sendo cada um deles reservado para uma criança com 

acompanhante. Um dos quartos era reservado para as mães que passam poucas vezes pela 

entidade, não ficando nela hospedadas, as chamadas mães de passagem. Um rapaz que na 

época da realização da minha pesquisa monográfica era voluntário foi incorporado ao quadro 

de funcionários, ficando, então, responsável por um setor que antes inexistia, uma pequena 

loja de artigos da entidade que funcionava também no prédio, próximo à recepção, onde eram 

vendidos produtos como camisetas, bonés, chaveiros, sandálias, bolsas e adesivos, 

praticamente todos com o logotipo do GACC. 

 De acordo com Laura, com a mudança para o prédio novo, as mães passaram por um 

processo adaptativo, que foi dificultado, sobretudo, pela burocratização do lugar. As suas 

maiores reclamações se referiam ao fato de não existir mais um convívio tão intenso entre 
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elas. A estrutura mudou e as regras de circulação nela também foram alteradas. As mães, que 

antes passavam a maior parte do tempo juntas, muitas vezes não chegavam nem a se ver. Por 

esse motivo, elas avaliaram que, na antiga sede, havia uma maior união entre elas. Os fatores 

que reduziram os encontros foram: a complexidade estrutural do prédio – em tamanho e 

compartimentalização -, a individualização dos quartos e as novas regras de ocupação dos 

espaços. A circulação livre que se tinha na antiga sede foi substituída pelo controle e pela 

vigilância – termos utilizados por uma profissional do grupo.  As mães e crianças foram 

proibidas, por exemplo, de ficar na recepção da entidade ou no seu pátio frontal, a circulação 

delas pelos setores também passou a ser criticada. Os espaços que elas passaram a ocupar 

mais livremente foram os quartos individualizados para criança com acompanhante e uma 

sala de visitas, todos situados no terceiro piso. Nessas circunstâncias, os momentos em que 

elas ficavam juntas eram basicamente as atividades grupais, durante as refeições coletivas 

realizadas no refeitório e durante o período em que ficavam na sala de visitas, geralmente 

aguardando o transporte que as conduzia aos hospitais ou às suas cidades. Com a nova 

configuração espaço-funcional da sede, elas passaram a encontrar dificuldades para se adaptar 

ao novo espaço e as suas queixas se referiam, sobretudo, ao maior isolamento. De acordo com 

os dados de trabalho da psicóloga, as mães identificavam que antes as relações eram mais 

amigáveis e havia uma maior interação entre as mães novas e as mães antigas, categorias que 

elas usaram para diferenciar as veteranas das novatas. 
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Figura 3: Planta 1 da fachada do GACC-RN
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 Figura 4: Planta 2 da fachada do GACC-RN 

 

 
 

Fonte: fotografias feitas por mim de arquivo material do GACC-RN. 
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Algumas mães me disseram que, apesar da entidade lhes proporcionar mais conforto 

do que elas habitualmente tinham, elas preferiam estar em casa, ambiente no qual se sentiam 

mais livres. Fátima, por exemplo, colocou enfaticamente que bom mesmo é a casa da gente. 

Embora morasse com o filho numa casa de taipa, localizada no município de Pau dos Ferros, 

sofrendo muitas privações materiais, Fátima relatou que, ao avaliar sua experiência de estadia 

no GACC, valorizava o bem-estar que sentia em casa. Embora soubesse que vivia em 

condições muito simples, justificou-me que conseguia fazer as coisas à sua maneira, tal como, 

por exemplo, preparar a refeição que desejava, no momento que quisesse, diferentemente do 

grupo, onde as refeições eram sempre feitas em horários pré-estabelecidos.  Os recursos que 

ela recebia no GACC, tais como alimentação e conforto, não superavam a autonomia e bem-

estar de sua própria casa. Como Fátima, outras mulheres sentiam-se reguladas com o controle 

dos horários das refeições. Uma delas alegou sentir-se chateada por não lhe terem permitido 

dar comida ao filho antes do horário reservado para o lanche comunitário no refeitório. Ela 

disse que, embora as mães fossem aconselhadas pelos funcionários do GACC a não dar às 

crianças alimentos comprados na rua, teve que recorrer a essa opção, pois os dois tinham 

saído muito cedo de casa para viajar. Outra mulher me falou que, quando viajava para Natal, 

preferia hospedar-se na casa da sua mãe, que residia em Parnamirim, cidade da área 

metropolitana de Natal. Disse se sentir muito presa no GACC, resultado da nova estrutura 

predial. A sensação de privação de liberdade dessa mulher era compartilhada por muitas 

outras. As regras de circulação dentro e fora da entidade era um fator que agravava tal 

sentimento. As mulheres só deviam sair para hospitais e clínicas conduzidas pelo transporte 

do grupo. Nos finais de semana, quando os únicos funcionários que permaneciam no grupo 

eram os da cozinha, as mães eram proibidas de sair da sede. Uma das justificativas da 

entidade para isso era que o GACC seria responsabilizado em caso de incidente com as 

pessoas de outras cidades que ficavam nela abrigadas. Havia, contudo, algumas tentativas de 

burlar essas regras institucionais. Algumas mulheres solteiras ou divorciadas o faziam para 

sair juntas para festas em Natal. 

 A falta de liberdade era um aspecto que incomodava muitas mães. Elas sentiam menos 

liberdade também devido à postura de alguns profissionais da entidade. Certos episódios 

relatados pelas usuárias em “Reuniões das Mães” ilustram esse aspecto. Em um deles, uma 

mãe foi, na sua concepção, duramente penalizada pelo comportamento de seu filho29. Ela foi, 

então, chamada atenção pela supervisora e impedida, juntamente com as outras mães e 

                                                 
29 Para preservar os informantes de ser identificados, não estou relatando os episódios detalhadamente. 
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crianças, de ficar em um determinado espaço da nova sede. Essa restrição já existia 

idealmente antes do episódio, mas foi posta em prática depois dele. Na verdade, ela ficou 

mais chocada com o fato da porta de entrada, que ficava logo após a passagem eletrônica, ter 

passado a ficar fechada. Além disso, não gostou do fato do filho ter sido tratado como se fosse 

um qualquer. Ela acreditou que o fato de terem trancado a sala foi uma medida exagerada, 

que privava ela e o filho, assim como outras mães e crianças, de terem mais liberdade.  

 Em outro caso, uma usuária se sentiu controlada por uma profissional do GACC. 

Nessa situação, a sensação de falta de autonomia da mulher foi gerada por um número 

acentuado de ligações que ela recebeu da profissional quando estava resolvendo problemas 

pessoais em Natal na companhia do filho doente.  Pelo fato dela ter seguido do hospital – para 

onde havia sido levada pelo transporte do GACC - a outro local público, levando consigo o 

filho doente sem antes avisar à entidade, essa profissional teria ficado a ligar insistentemente 

para saber onde ela estava com a criança. A mãe demonstrou ter se sentido controlada com a 

situação: Eu to na prisão, é? [...] eu também tenho minha vida. Num posso nem resolver um 

problema meu! Assim como essa mulher, outras mães já enfrentaram situações em que, 

devido à própria burocracia existente, houve o choque com exigências institucionais. Às 

vezes, as mães não conseguiam atender completamente às exigências que lhes eram feitas 

pela entidade devido aos seus próprios entraves institucionais. Quando essas situações 

ocorriam, parte das mulheres se sentia geralmente incompreendida e se posicionava enquanto 

tal, admitindo o seu descontentamento para alguns dos profissionais.  

 Pude observar que, na nova sede, a vigilância e o controle eram mais acirrados que na 

antiga sede. Contudo, deve-se salientar que esses mecanismos de poder se destinavam a uma 

utilidade, a de poder garantir o bom funcionamento de uma instituição complexa em termos 

organizacionais, proporcionando-lhe um “lucro econômico” (FOUCAULT, 1979, 185). O 

investimento institucional na supervisão sobre o trabalho de limpeza e de cozinha realizado 

pelas mães, por exemplo, otimizava a manutenção do bom funcionamento da instituição, 

assim como um controle da circulação delas pelo prédio organizava burocraticamente o 

funcionamento do espaço, garantindo uma maior reserva no trabalho dos profissionais. 

Notava, porém, que as mães se sentiam incomodas com essa supervisão constante, pois ela era 

quase sempre um ponto de reclamação discutido entre elas nas “Reuniões da Mães”. Em 

algumas conversas que tive com algumas mulheres, elas se referiam mais abertamente a tal 

incômodo com relação à administração, já que não estavam na presença da psicóloga. Um dos 

grandes pontos de conflito concernia ao dever de realizar tarefas domésticas na entidade. Os 

discursos delas em relação à regra de cumprir as tarefas eram dúbios: por um lado, a grande 
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maioria delas concordava que ajudar na limpeza era uma espécie de “retribuição moralmente 

obrigatória” para com o GACC e, por outro, as mães reclamavam das chamadas de atenção 

que recebiam da supervisão devido à negligência para com a limpeza e cuidado do espaço. Eu 

percebia que havia uma rigidez por parte da supervisão em relação a essa questão, que, em 

várias situações, causou desagrado entre as mulheres. Muitas mães se sentiam “humilhadas” 

quando recebiam advertência da supervisão ou de funcionários. Fátima, particularmente, 

recorrentemente reclamava de ser, na sua visão, excessivamente solicitada para trabalhos na 

cozinha. Além do fato de ser cobrada pelos funcionários ela sentia-se “diminuída” por 

entender que algumas mulheres detinham privilégios quanto a isso, sendo menos solicitadas 

para as tarefas devido à maior intimidade com funcionários. Um profissional que atou por um 

período de alguns meses no setor administrativo do GACC chegou a cogitar a possibilidade 

de formalizar por meio de contrato jurídico as tarefas de limpeza e cuidado do espaço por 

parte das acompanhantes. A idéia não foi efetivada porque um advogado da entidade 

esclareceu que tal medida colocaria as mães na posição de funcionárias, o que daria a elas o 

direito ao recebimento de um salário e descaracterizaria a proposta institucional de prestação 

de serviços voluntários aos usuários.  

Essa questão, envolvendo a possibilidade de legalização de uma prática inicialmente 

informal e característica do âmbito doméstico das mulheres, caracteriza o alto nível de 

burocratização que a entidade atingiu. Além disso, ela denota a prática que as entidades 

públicas têm de institucionalizar costumes que são respaldados nos valores morais das 

famílias atendidas. Contudo, observo, que quando regidos por normas institucionais e sem a 

originalidade contextual, essas práticas perdem em considerável proporção sua razão de ser 

para os agentes.  Evidentemente, as usuárias do GACC, mulheres das classes populares 

urbanas e camponesas, atribuíam um valor ao ato de cuidar e limpar o ambiente de moradia. 

Entretanto, esse valor fazia sentido, sobretudo, na relação com a casa, lugar em que elas se 

sentiam autônomas e com o qual elas tinham uma profunda identidade30 (ver Duarte e Gomes 

(2008), Guedes e Lima (2006); Almeida, 2004).  

 A burocratização do espaço também foi acompanhada pela maior formalização dos 

profissionais, o que para algumas mães também implicou uma alteração significativa na 

experiência social vivenciada na organização. Na nova sede, a ala ocupada pelos 

profissionais, situada no primeiro piso, estava rigidamente separada das áreas onde ficavam as 

                                                 
30 Nas camadas populares, o valor da casa aparece na sua função de reduto de pessoas excluídas simbolicamente, 
e de fato, de vários lugares sociais. O seu sentido extrapola, assim, o estatuto de espaço físico e de local de 
relações familiares cotidianas, constituindo ademais um legítimo espaço moral. 
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mães e as crianças, localizadas no terceiro piso. As usuárias não deviam circular 

desnecessariamente pelo setor ocupado pelos profissionais, o que era garantido pela 

“vigilância” de uma funcionária encarregada de realizar a supervisão do prédio. Esse dado era 

visivelmente sentido pelas mães, especialmente, pelas que já faziam parte do grupo quando 

este funcionava da antiga sede.  Em Valle (2000) também se constata o impacto da maior 

burocratização da ONG “Grupo Pela Vidda” sobre seus participantes. O aumento da reserva 

na condução do trabalho dos dirigentes do “Pela Vidda”, através de portas que começaram a 

ser trancadas como um meio de isolamento entre o setor do trabalho burocrático-

administrativo e dos espaços de sociabilidade, também repercutiu negativamente em alguns 

participantes da ONG. Especialmente para os que tinham a ONG como um espaço de relações 

mais próximas de sociabilidade, essa forma de racionalização espacial foi sentida como uma 

crise de identidade em relação à organização (VALLE, 2000). 

 No GACC, a repercussão da saída de uma das profissionais, devido à sua mudança 

para outro Estado, e sua substituição ilustrou bem esse aspecto de crise. Laura, a atual 

psicóloga na época da pesquisa feita em 2010, entrou no grupo no final do ano de 2009 como 

substituta de uma profissional mais antiga. Um dos seus primeiros encontros com as mães 

ocorreu na festa em comemoração ao dia das crianças de 2009, momento em que eu estive 

presente. Nessa ocasião, as mães já faziam as suas primeiras comparações entre a nova e a 

antiga profissional. As analogias eram feitas no plano das aparências físicas, pois, de fato, as 

duas eram bem semelhantes fisicamente. A relação da profissional anterior com as mães era 

muito próxima. A antiga psicóloga era bastante reverenciada por elas, especialmente devido à 

maneira íntima com a qual ela as tratava. Andréia, uma das mães, tinha a profissional anterior 

como amiga íntima. Eunice explicou os motivos de tanto apego: ela procura saber da vida da 

gente [...] passa confiança. 

   Laura, que inicialmente me alegou ter para com as mães uma postura profissional – 

eu não sou amiga, sou profissional. Amiga elas têm aqui – passou a encontrar, por sua vez, 

certa resistência por parte de algumas delas. Esse dado, já indicado em uma primeira conversa 

que tivemos - onde ela havia me falado das suas dificuldades em estabelecer uma nova 

relação com as mães em decorrência do forte vínculo delas com a profissional anterior - foi 

confirmado durante uma “Reunião das Mães”. Andréia, uma das mães antigas - de 

personalidade bastante enérgica e que considerava a profissional anterior como amiga íntima - 

direcionou à psicóloga comentários provocativos do início ao fim do encontro. Antes da 

chegada da profissional para a atividade, Andréia já reclamava do seu atraso de poucos 

minutos, alegando que ela cobrava das mães assiduidade, mas não estava fazendo o mesmo 
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que exigia delas. Ela questionou e rebateu Laura por diversas vezes durante o andamento da 

reunião. Ao final do encontro, em uma conversa particular comigo, a psicóloga se referiu a 

essa mãe como um problema. Laura indicou que a mulher possuía forte influência sobre as 

demais, já que ela seria uma liderança entre as mães por ser uma das mais antigas delas, o que 

incentivaria a resistência para com ela por parte das outras. De fato, a maioria das mães se 

identificou com a nova psicóloga, embora ainda existissem algumas mães antigas, 

visivelmente lideradas por essa, que a rejeitavam pela sua postura mais distanciada. Ao longo 

da pesquisa, percebi que  Laura conquistou a simpatia de quase todas as mães, com exceção 

clara da mulher com traços de líder, que tinha a antiga profissional como uma amiga. O fato é 

que Andréia não conseguia lidar tranquilamente com o distanciamento profissional da nova 

psicóloga. Em uma das atividades grupais, ela fez insinuações, dizendo, por exemplo, que se 

sentia desestimulada a falar sobre os seus problemas a pessoas que iriam ouvi-la, sem, 

contudo, se dispor a ajudá-la efetivamente.  

 Para entender as relações entre as usuárias do GACC, há de se levar em consideração a 

existência de divisões internas ao grupo de mães. As relações entre elas não eram 

completamente harmônicas; e uma das questões que permeavam a sociabilidade entre elas era 

o tempo de vinculação que cada uma tinha na entidade. As mães mais antigas formavam um 

grupo mais fechado, como a própria psicóloga indicou, ao passo que as mais novas ficavam 

mais dispersas e sujeitas às orientações das que estavam há mais tempo no GACC. Com isso, 

algumas mulheres, especialmente as mães novas, se sentiam incomodadas por receberem 

recomendações sobre a entidade. Fátima, particularmente, se sentia visivelmente incomodada 

com a postura “autoritária” de algumas mães antigas. Ela disse que, devido ao grande tempo 

de permanência e à maior proximidade com profissionais, Eunice e Andréia tentavam se 

destacar em relação às outras usuárias, através de posturas como falar muito durante as 

“Reuniões das Mães” e manipular os canais das TVs da sala de visitas. Notava-se também 

uma maior associação entre as mães antigas. Essas mulheres eram aquelas que geralmente 

tinham vínculos que extrapolavam a experiência no GACC, saindo juntas para festas – no 

caso das que eram divorciadas - e visitando-se nas suas casas. Com isso, as mães novas 

tendiam a ficar mais retraídas diante do grupo fechado e mais inteirado sobre as regras de 

funcionamento da entidade composto pelas mães antigas.  

 Por mais que essa formação de grupos por critérios de maior afinidade e, sobretudo, 

de tempo de permanência na entidade já existisse na sede anterior, ela passou a ser bem mais 

acentuada na sede atual. Como as mulheres passaram a não mais se ver tão constantemente, 

ficou muito mais difícil para as mães novas se inserirem nas redes de relações já existentes, 
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dificuldade esta que não ocorria na antiga sede devido à sua estrutura física. Com isso, tinha-

se um quadro composto por mães bem integradas sobre os esquemas organizacionais do 

GACC, que possuíam uma maior comunicação com profissionais e dirigentes, e por mães 

mais dispersas, que sentiam maiores dificuldades de se conduzir na organização mais 

burocratizada que o grupo vinha apresentando. Nesse sentido, podemos perceber que as 

disputas pelo poder se processavam de forma disseminada pela entidade, não estando restritas 

a uma ordem hierárquica formal, composta por superiores e subordinados no sentido 

administrativo. 

  Entre as mães, mais internamente, essas disputas davam-se, sobretudo, em torno da 

aquisição do maior número de benefícios – através do recebimento de doações de bens como 

roupas e eletrodomésticos pelos voluntários e funcionários - e da maior proximidade em 

relação aos profissionais e dirigentes da organização. Assim, vemos que, como aponta 

Foucault (1979), o poder não está concentrado nas mãos de indivíduos ou organizações 

particulares, contrariamente, ele se ramifica, de forma a ser exercido em rede: “Nas suas 

malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer esse poder ou 

de sofrer sua ação. Nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de 

transmissão” (FOUCAULT, 1979, p. 183).  No GACC, podemos perceber, de fato, essa 

circulação relacional de poder indicada por Foucault (1979), já que algumas mães ora eram 

alvo ora eram seu centro de transmissão, gerando efeitos mútuos de poder.  

 Em linhas gerais, o ambiente mais burocratizado e a estrutura organizacional 

complexa do GACC apareciam para mulheres residentes em cidades do interior como uma 

realidade que diferia bastante do seu contexto de origem, configurado por relações mais 

pessoais e desburocratizadas. A nova realidade com a qual elas se deparavam causava-lhes 

um estranhamento ao qual elas procuravam dá respostas adaptativas. Na antiga sede do grupo, 

elas promoviam uma maior adaptação do espaço às suas demandas sociais e intersubjetivas, 

adequação essa que implicava tornar o ambiente da entidade mais caseiro e as relações mais 

familiares. Como tudo era mais coletivo e realizado em uma área comum, o empreendimento 

delas era viável. Já na sede própria do grupo elas não conseguiram ter as mesmas 

possibilidades e condições de abertura. Assim, tiveram de se adaptar, mesmo com tensão, às 

regras institucionais da entidade. 
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5.2 - Infância a partir do GACC 

  

 No GACC, a criança era sempre referida por seu nome próprio, enquanto que sua 

acompanhante geralmente recebia a designação genérica de mãe, mãezinha ou mãe de 

(seguido do nome da criança). Ao passo que a criança ganhava personalidade, sua 

acompanhante era reduzida ao papel de mãe. Em certo sentido, a infância aparecia valorizada 

não apenas como um momento de “vir a ser”, mas como o tempo presente de sujeitos que 

talvez não alcançassem o futuro como pessoas adultas. O câncer denotava uma especificidade 

peculiar à infância das crianças do GACC. A atenção que elas recebiam se dava tanto pelo 

fato de serem crianças quanto por serem “crianças com câncer”. Um dos cartazes afixados nas 

paredes da sede expunha essa crença: “Toda criança precisa de apoio... as nossas mais 

ainda!”; e ratificava a idéia da necessidade de assistência: “O GACC e seu grupo de 

voluntários, com o auxílio de doações, procura dar total assistência às crianças com câncer”. 

Tal especificidade aparecia através da fragilidade da sua dupla condição. Se, como afirma 

Ariés (1981), a imagem da infância no Ocidente foi moldada com base na fragilidade, sob 

determinado aspecto, no GACC essa idéia era reafirmada pelo fato da doença. A condição de 

saúde da criança era, assim, algo que reafirmava os sentimentos de proteção dos adultos sobre 

ela31. 

 No GACC, a brinquedoteca era o espaço da entidade onde elas recebiam proteção na 

forma de carinho e atenção. Muitas vezes, quando a mãe chegava ao setor para levar a 

criança, esta relutava em deixá-lo. A criança geralmente pedia que a mãe esperasse para que 

ficasse brincando mais um pouco, para que a deixasse interagir com mais um brinquedo que a 

atraía ou participasse da brincadeira com ela. Havia vezes em que as crianças saiam chorando 

porque tinham que deixar aquele espaço equipado com tantos brinquedos, onde recebiam 

tanta atenção dos adultos.  Esse setor consistia em um espaço recreativo infantil, equipado 

com uma infinidade de brinquedos e jogos infantis, onde as crianças brincavam livremente e 

participavam de atividades educativas. Uma das suas idealizadoras o caracterizava como o 

setor lúdico do GACC. A brinquedoteca, enquanto espaço reservado para crianças, passou a 

existir a partir da nova sede. Na anterior, as crianças brincavam e realizavam atividades no 

pátio lateral ou na sala, locais em que eram realizadas outras atividades por todos da entidade.  

                                                 
31 Assim como as crianças da sociedade Arapesh, pesquisada por Mead (1979), nesse aspecto, era sempre na 
dependência de algum adulto que, no universo do GACC, as crianças com câncer participavam do mundo, visto 
como um lugar onde a segurança e o conforto eram assegurados pela proteção dos pais e de outros parentes. 
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  Esse espaço funcionava diariamente e era freqüentado pelas crianças, pelas mães, por 

uma pedagoga responsável pelo setor e por voluntárias. A brinquedoteca era basicamente o 

espaço que elas passavam a maior parte do tempo quando estavam na entidade. Sempre que as 

acompanhantes das crianças saíam para resolver problemas relativos ao tratamento em 

hospitais, clínicas ou farmácias, as crianças ficavam no lugar. Havia crianças que, mesmo 

quando as mães estavam na entidade, preferiam ficar na brinquedoteca. Às vezes, a criança 

ficava no setor em companhia de alguma acompanhante.  Quando alguma criança chegava até 

ele, ela era logo cumprimentada pela pedagoga e pelas voluntárias, que se dirigiam a ela pelo 

seu nome, geralmente mencionado no diminutivo ou pela metade, às vezes acompanhado de 

um adjetivo carinhoso, como linda, amor ou querido. Essa postura comumente adotada pelos 

voluntários era orientada pelo Manual de Voluntários do setor, que continha um item que 

pregava o respeito à individualidade da criança. Esse manual também orientava as 

voluntárias a confeccionarem crachás de identificação para a criança com o nome dela, 

embora eu não tenha chegado a ver em momento algum eles serem utilizados. Essa recepção 

calorosa era vista como o momento de acolhimento diário, que visava estimular o bem-estar e 

a espontaneidade da criança.  

 Sempre que a pedagoga ou alguma voluntária estava realizando uma atividade 

educativa, a criança era convidada e estimulada a participar.  Contudo, ela era livre para optar 

por não participar e para escolher uma brincadeira ou outra atividade mais a seu gosto. Mas, 

geralmente, a criança se empolgava para participar da atividade que estava sendo realizada. A 

atenção e o carinho das suas coordenadoras era um ponto que a atraiam bastante. Entretanto, 

não era incomum no meio da realização da atividade a criança se sentir cansada ou atraída a 

brincar com outras ou com um brinquedo que a chamasse atenção. Quando isso ocorria, a 

coordenadora da atividade a liberava sem muita insistência. A não obrigatoriedade de 

participação da criança das atividades educativas estava previsto no projeto “Pedagogia do 

Amor”, responsável pela orientação funcional do setor, que considerava que a experiência de 

tratamento da criança envolvia uma fase de instabilidade que se refletia em seu processo de 

aprendizagem escolar. Entendia-se, assim, que às exigências pedagógicas sobre a criança 

deviam ser flexibilizadas, tendo em vista os seus momentos de indisposição de saúde e as 

freqüentes interrupções de freqüência escolar, que acabavam propiciando um irregular 

processo de aprendizagem. Com base nas colocações de Conceição, percebo que as atividades 

de alfabetização infantil também se inseriam nessa “ideologia do afeto”. Para ela, o trabalho 

de alfabetização das crianças envolvia dar as letras com carinho.   
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 A política de funcionamento da brinquedoteca seguia dois objetivos diferentes: um 

deles referia-se à doação de afeto à criança, ligado à ideologia do apoio emocional, e o outro à 

formação da criança cidadã, articulada ao ensinamento de direitos e deveres. Essa voluntária 

explicou que a brinquedoteca era o espaço onde se fazia a liberdade da criança com 

acompanhamento e liberdade com limite. Por um lado, a brinquedoteca era tida como o setor 

livre e, por outro, ela aparecia como um espaço formador de cidadãos, em que a criança 

deveria se tornar cidadã da sua própria história.  

No primeiro sentido, o espaço era pensado pelos seus idealizadores como um lugar 

que iria suprir eventuais carências afetivas da criança, proporcionando-lhe a vivência de 

momentos lúdicos que a afastassem um pouco da tensão da doença. Nessa perspectiva – que 

se desenhava dentre outras - Conceição o definia como um espaço lindo e acolhedor, 

propiciador de um desfrutar que não foi possível nos primeiros passos da educação infantil 

da criança. A brinquedoteca era, então, pensada como uma espécie de “mundo encantado”, 

cujas condições econômicas da família da criança dificilmente lhe proporcionariam o acesso. 

Ela definia-se, assim, como uma espécie de bonificação oferecida às crianças em 

compensação por tanto sofrimento. A partir dessa perspectiva, o sentido filantrópico da 

instituição se atualizava na forma de compaixão e afeto. Menezes (2004, p. 188) observa que 

no hospital também existe uma preparação do espaço da “boa morte”: 

 
 
Os profissionais buscam construir um cenário adequado para a morte, 
amparando emocionalmente os familiares presentes à ocasião. A equipe, ao 
avaliar a proximidade da morte, procura transferir o paciente, de uma 
enfermaria com dois leitos, para uma enfermaria privativa. 

 
 
O espaço da brinquedoteca se apresentava ainda como um mundo adaptado aos seus 

usuários, onde eram levadas em conta especificidades da infância e da doença. No espaço, a 

criança tinha acesso a um grande número de brinquedos e brincadeiras ao mesmo tempo em 

que era respeitada a especificidade da sua condição de saúde.  Na brinquedoteca, a criança 

brincava, exercendo a sua “liberdade”, mas sempre sob o olhar das voluntárias, que tinham 

que precaver-se de qualquer incidente que provocasse danos à sua já fragilizada saúde. 

Embora sobre os constantes cuidados dos adultos, os momentos nesse espaço propiciavam 

muita descontração às crianças, pois talvez elas sentissem a presença dos adultos mais como 

atenção do que como vigília. Algumas mães relatavam que, quando estavam longe do GACC, 

as crianças diziam sentir saudade da pedagoga ou de alguma voluntária, demonstrando 

ansiedade para revê-las. Em um dos dias em que freqüentei a brinquedoteca, Flavinho, que 
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perdera a visão em decorrência de um câncer ocular, tentava me reconhecer pela voz e pelo 

toque. Ele perguntava à sua mãe qual das tias eu era, citando o nome de algumas. A mãe lhe 

respondeu que eu não era nenhuma delas. Mesmo não me reconhecendo, ele continuou a 

segurar minha mão confiantemente por pensar que eu era alguma das tias32.  

 Percebo que na brinquedoteca as crianças se sentiam mais protegidas e, como pregava 

a ideologia local, mais acolhidas do que vigiadas ou repreendidas pelos adultos. Em alguma 

medida, esses sentimentos das crianças eram gerados pelo comportamento dos adultos do 

GACC como um todo.  Eunice disse ter certa dificuldade em impor limites à filha em casa 

porque ela era muito paparicada no GACC, acreditando que a sua condição de doente a 

tornava irrepreensível. Eunice disse que, quando repreendia a filha, ela geralmente a lembrava 

de sua condição de doente, ameaçando contar para a assistente social da entidade que tinha 

sido repreendida: eu vou dizer a tia que você brigou comigo. Esse dado sugere um 

descompasso (conflitivo) entre o GACC e a esfera familiar-doméstica das famílias. 

A brinquedoteca era ainda adaptada como um espaço “clínico”. O ambiente devia ser 

mantido constantemente limpo para que se evitasse qualquer tipo de contaminação das 

crianças. Ao entrar nele, todos deviam utilizar pantufas de proteção ou estar descalços. Certa 

vez, um dos voluntários comentava com uma colega sobre a importância da utilização das 

pantufas antes de se entrar na brinquedoteca. Ele advertia que o seu uso tratava-se de uma 

medida preventiva que deveria ser seguida à risca, já que ela evitaria a contaminação de 

crianças com baixa imunidade. Ele quis legitimar o seu ponto de vista ao afirmar que a 

medida preventiva constava na literatura médica e fazia parte de uma cobrança dos hospitais. 

As mesas e cadeiras também deviam ser limpadas com álcool.  Se alguém estivesse gripado 

ou com alguma doença contagiosa por vias respiratórias, devia usar máscara de proteção para 

que fosse evitada a proliferação do contágio. Contudo, essa medida também não tolhia a 

liberdade da criança, que, através dela, podia ser liberada para brincar livremente no chão e 

manter proximidade com as pessoas. O carinho que os voluntários dedicavam à criança 

também necessitava ser dosado pelas suas condições de saúde. Por exemplo, devia-se evitar 

apertões ou formas de proximidade que machucassem a criança. Um dos itens do Manual do 

Voluntário pregava que a criança devia ser respeitada nas suas limitações, fragilidades, 

alterações de humor, por muitas vezes estarem sob efeito de medicamentos, quimioterapias e 

radioterapias. Com isso, a condição de saúde da criança era uma variável que devia ser 

levada em conta rotineiramente pelos voluntários. Nesse caso, os ideais filantrópicos que 

                                                 
32 Pessoalmente, eu achava prazeroso interagir com as crianças dessa forma. Analiso que, de alguma forma, isso 
facilitava a condução da pesquisa.  
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permeavam o trato com a criança eram reforçados por sua especificidade de “criança com 

câncer”. 

A outra face ideológica que imbuía o funcionamento da brinquedoteca estava ligada a 

uma formação da criança cidadã. Nessa perspectiva, embora considerando as limitações 

impostas pela doença às crianças, os voluntários deviam estimular nelas o aprendizado de 

direitos e deveres. Em uma das primeiras vezes que freqüentei a brinquedoteca, Lídia, uma 

pequena menina, reclamou – em sua linguagem própria - para Conceição que a maneira pela 

qual ela havia segurado o seu braço para levá-la ao banheiro foi desnecessária, já que ela 

poderia caminhar sem precisar ser levada: num precisa puxar não, tia! A voluntária me 

explicou com orgulho que, com a retração, a criança quis expor a ela que se sentiu 

incomodada com a ação da tia. Ou seja, a menina manifestara a sua reprovação à maneira 

com a qual ela havia sido tratada.  Estimulada pelo episódio, Conceição me falou que a 

brinquedoteca tinha como meta incentivar na criança autonomia. Isto é, a criança devia saber 

respeitar limites e também ter seus próprios limites respeitados. 

Para os voluntários da brinquedoteca, sobretudo para Conceição, esse direcionamento 

ideológico devia se concretizar em uma prática de ensinamento cotidiano de direitos e deveres 

às crianças. A maneira mais enfática desse tipo de ensinamento cotidiano se dava através do 

uso dos brinquedos. A criança deveria ter liberdade de acesso à brinquedoteca e aos seus 

brinquedos, mas, ao mesmo tempo, ela deveria aprender a zelá-los. Com isso, sempre que 

utilizava um determinado brinquedo, a criança era solicitada a guardá-lo no final da 

brincadeira. Mesmo que ela relutasse em fazê-lo, a voluntária devia insistir nisso. Caso a 

criança se negasse de maneira definitiva, quem devia guardar o brinquedo era sua mãe. 

Embora a orientação de disciplinar as crianças nesse sentido fosse seguida pelas voluntárias, o 

procedimento nem sempre se realizava conforme o esperado. Às vezes, quem acabava 

arrumando os brinquedos eram mesmo as voluntárias.  

 Apesar da criança receber bastante carinho e, na brinquedoteca, exercer a sua 

liberdade com limite, ela seguia diariamente uma rotina institucional que diferia de seu 

cotidiano em casa, junto de seus familiares. Ademais, as experiências da criança no próprio 

Grupo de Apoio não estavam de forma alguma reduzidas a essa ideologia do carinho e da 

atenção – que, de fato, em grande parte se concretizava. Com isso, a vivência de parcela da 

infância e da adolescência em um ambiente institucional, muitas vezes, se chocava com a 

experiência vivida em casa, ocorrendo de maneira não tão tranqüila. Afinal, embora houvesse 

práticas de humanização e afeto existiam também rotinas institucionais, às quais as crianças 

deviam se enquadrar como usuários. 
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 Na entidade, o cotidiano da criança seguia uma programação temporal diária, que 

previa horários, tais como os de refeição, de brincadeira e de realização de acompanhamentos 

psicológicos e consultas médicas. Um menino em particular, Alison, na idade de treze anos, 

era visto por profissionais e voluntários como problemático em relação ao cumprimento da 

rotina institucional. O garoto era criticado porque falava alto, comia exageradamente, entrava 

nas salas sem bater na porta ou pedir licença, não comparecia às consultas agendadas com a 

psicóloga e tumultuava ambientes. Conceição acreditava que o comportamento indesejável do 

menino decorria de problemas familiares, especialmente, do divórcio recente dos seus pais. Já 

Laura, a psicóloga, cria que a indisciplina do menino se devia à conduta da sua própria mãe, 

que era bastante enérgica e impaciente, dando, por isso, maus exemplos ao garoto. De um 

modo ou de outro, as explicações sobre o comportamento da criança envolviam às suas 

relações familiares. A partir desse caso, podemos perceber que o ideal do afeto encontrava 

limites e que das crianças também era esperado certo grau de disciplina. Durante uma 

“Reunião das Mães”, por exemplo, Laura incentivou as mães a desenvolver na criança o 

aprendizado de limites e de disciplina. Ela expôs que as crianças precisavam respeitar regras 

nos setores do GACC e que as mães deveriam ser exemplo em relação aos limites: numa 

instituição como essas, o sim e o não têm que ter justificativa. Nesse momento, ela fez uso de 

discurso mais racionalista – também utilizado pelos pedagogos que atuavam na brinquedoteca 

- ligado à ideologia institucional dos direitos e deveres, que tensionava um pouco com a 

“ideologia do afeto”.  

As refeições das crianças deviam ser realizadas nos horários estabelecidos e através do 

consumo da comida oferecida pela entidade. As mães eram aconselhadas pelos profissionais a 

não lhes dar alimentos comprados na rua, já que eles podiam afetar a saúde da criança. Caso a 

criança necessitasse, devido ao seu estado de saúde, a entidade lhe doava alimentos especiais. 

Contudo, a oferta do alimento diferenciado não estava relacionada à falta de estímulo da 

criança para comer a refeição oferecida no momento, mas a alguma recomendação médica 

relativa ao consumo de componentes nutricionais específicos. Assim, quando a criança 

rejeitava o alimento servido durante as refeições ou o desperdiçava, não era desejável que lhe 

fosse oferecido comida diferente da que todos estavam consumindo. A rejeição dos alimentos 

pela criança era vista com desagrado por alguns funcionários. Eunice, por exemplo, se sentiu 

ofendida porque uma funcionária criticou a sua filha por estar desperdiçando o pão ao 

consumir apenas o seu miolo. Duas mães, Socorro e Fátima afirmaram que, quando estavam 

no GACC, seus filhos não conseguiam comer bem. Segundo as mães, as crianças não 

gostavam do cheiro da comida, pois diziam que o alimento fedia. Socorro justificou a 
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impressão do filho colocando que a criança achava o GACC a mesma coisa do hospital e, por 

isso, enjoava a comida.  Já Fátima reforçou as impressões da criança: em casa o meu come 

tudo, não enjeita nada. Não era incomum as crianças rejeitarem a comida. Normalmente, as 

mães acreditavam que a rejeição estava relacionada ao tratamento, que as deixavam enjoadas, 

ou seja, sem apetite.  

  

 

5.3– Acompanhante: sinônimo de mãe e “cuidadora” 

 

 Como já destaquei, no GACC, geralmente a pessoa que desempenhava a função de 

acompanhante da criança era a sua mãe. A direção do grupo não exigia que o acompanhante 

fosse a mãe ou, necessariamente, um parente feminino da criança. Só que o fato da criança ser 

acompanhada pela mãe ou, no máximo, por outra mulher, mas quase nunca pelo pai ou outro 

homem, tornou-se algo naturalizado e, de alguma forma, esperado. A grande maioria dos 

acompanhantes era mesmo de mães, embora alguns deles fossem outros parentes femininos. 

Muito raramente, um pai ou outro homem ocupava a posição de acompanhante. Com essa 

configuração, comumente o termo mãe substituía o termo acompanhante, ou melhor, era bem 

mais comum que o primeiro fosse utilizado do que o segundo, já que ambos eram tidos como 

equivalentes. A categoria acompanhante era mais institucional. Já a categoria mãe aparecia 

como um “conceito de experiência próxima”33, ou seja, facilmente utilizado por todos da 

entidade. Embora o termo acompanhante tivesse sido elaborado pela entidade e ainda 

oficializado através de fichas cadastrais e coletes de identificação utilizados pelas ocupantes 

dessa posição, a categoria mãe era bem mais usual. Contudo, era interessante o fato de que a 

definição de mãe não deixava de ser institucional. Como o acompanhante devia ser o 

responsável pela criança, ou seja, o seu “cuidador”, essa posição passava a ser associada ao 

papel de mãe.   

 Para entendermos tal processo de naturalização da figura e presença da mãe é preciso 

atentar para a relação do GACC com a lógica do sistema público de saúde através da sua 

associação com o Hospital Infantil Varela Santiago que, por sua vez, operava a partir de uma 

lógica baseada em princípios filantrópicos. Ou seja, retomando a ideologia do Hospital, 

esboçada no capítulo anterior, a saúde aparece como assistência a ser ofertada a crianças 
                                                 
33  A noção de “conceito de experiência próxima” foi cunhada por Clifford Geertz para definir os conceitos 
nativos, ou seja, aqueles que alguém “usaria naturalmente e sem esforço para definir aquilo que seus semelhantes 
vêem, sentem, pensam, imaginam etc. E que ele próprio entenderia facilmente, se outros o utilizassem da mesma 
maneira” (GEERTZ, 2004). 
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carentes que, conforme o discurso institucional, deviam ser percebidas, juntamente com a sua 

família, como cidadãos. Por seu turno, a filantropia, no seu sentido moralizante, agia como 

um mecanismo ordenador que definia sujeitos sociais. Com isso, faz-se útil nesse momento 

recuperar uma breve discussão teórica sobre o tema da filantropia ligada às políticas 

assistenciais como um ordenador moral da família de baixa renda, segmento populacional que 

integra a agenda de atendidos do GACC.  

  

 

5.3.1 – As políticas assistenciais como um definidor de infância e maternidade 

   

   Na segunda metade do século XVIII, sabemos que surge nas sociedades ocidentais 

uma preocupação com os altos índices de mortalidade infantil (Donzelot, 1986). Essa espécie 

de “despertar” para o cuidado da criança começa vinculada aos grandes projetos de nação, ou 

seja, a grande preocupação girava em torno do perigo da escassez de cidadãos dispostos a 

garantir a posteridade nacional. Por sua vez, eles deveriam ser adultos saudáveis, o que 

dependia diretamente do bom desenvolvimento físico e mental da criança. Essa conjuntura 

impulsiona a medicina a voltar o seu olhar e sua ação para a criança.  É mais especificamente 

através da “medicina doméstica” que ela consegue implantar as suas ações. Essas 

intervenções, por sua vez, se davam através de medidas educativas.  Nas classes burguesas, os 

médicos elegem a mãe como a “cuidadora” privilegiada da criança, tendo-a como a sua 

principal aliada na preservação da infância. Donzelot (1986) adverte que essa aliança entre 

mãe e médico era respaldada por uma “distância hospitalar”, que preconizava que o médico 

prescreveria clinicamente em termos de saúde e a mãe executaria. Assim, foi através da sua 

utilidade educativa, ligada ao cuidado, que a mulher passou a ser privilegiada e entendida 

plenamente como mãe.  

 Por seu turno, o encontro da “mãe de família popular” com a medicina se realizou 

através de uma “economia social” (DONZELOT, 1986). Dentro do movimento geral da 

higiene, o Estado passou a requerer da medicina o auxílio necessário para solucionar os casos 

dos “indesejáveis da família”, ou seja, para conter os vagabundos, os transgressores sexuais e 

os miseráveis e, assim, evitar o desperdício de “forças úteis”. A fim de amenizar os gastos 

públicos com a manutenção de instituições depositárias desses “indesejáveis”, tais como 

hospitais gerais, hospícios e conventos, a medicina serve ao Estado através da extensão do seu 

controle médico sobre os filhos de famílias das camadas populares (DONZELOT, 1986). 

Desse modo, a medicina adentrou as esferas das famílias populares através de medidas 
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educativas médico-morais, tendo a assistência pública como uma condição necessária para o 

seu desenvolvimento regular. Nas palavras do autor, a mãe de família popular se constitui 

como a “nutriz mandatada pelo Estado”, ou seja, essa mãe podia a qualquer momento se 

desviar da sua função, necessitando, por isso, de tutela e incentivos sociais. 

 
 

Desse modelo ela retira a dupla dimensão de sua condição: a remuneração 
coletiva e a vigilância médico-estatal. Assim, por causa desse status de 
nutriz, o vínculo que a liga a seu filho permanecerá, por muito tempo, 
suspeito de desmazelo, de abandono, de interesse egoísta, de incompetência 
irremediável: herança de um confronto entre a mulher pobre e a assistência 
do  Estado, onde o aspecto positivo aos olhos dos seus tutores sempre será 
mais o produto de uma conjunção e de uma redução imposta entre a mãe e o 
filho, do que de um engendramento desejado (DONZELOT, 1986, p.34). 

 
 
 As palavras do autor ilustram bem o espectro passível de controle e de tutela que as 

políticas de saúde incidiram historicamente sobre as famílias de classe popular. Enquanto a 

aliança do médico com a mãe nas classes burguesas conseguiu gerar uma promoção desta na 

família e na sociedade, através do seu papel de educadora e de aliada importante para o bom 

andamento da família, nas camadas baixas a geração dessa função feminina foi muito mais 

condicionada pelo controle.  Nesses segmentos, a função de mãe era tida pelas políticas de 

saúde como uma condição necessária, que teria que ser imposta porque ela não era assumida 

naturalmente por mulheres que estavam constantemente expostas ao desvio social. As 

preocupações com a infância também assumiam formas diferentes nos dois grupos. Se na 

burguesia ela seguia os moldes de uma “liberação protegida” – auxiliada por educadores e 

outros profissionais especializados -, nos segmentos baixos ela era orientada por uma 

“liberdade vigiada”, tendo as instituições de controle como promotoras. Nessa conjuntura, 

Donzelot (1986) identifica o surgimento maciço de instituições filantrópicas com fins de 

tutelar os pobres. Segundo ele, essas entidades encaixavam-se no grande projeto moralizador 

do Estado sobre as famílias.   

 Nessa linha, a filantropia aparece ligada às sociedades patronais, que viam em 

determinado modelo patriarcal de família soluções para os problemas sociais. Dentro desse 

grande projeto filantrópico, a mulher surge como foco de transformação da família pobre. 

Para tanto, ela passa a ser promovida e adaptada por diversas instituições como pólo atrativo 

para a constituição familiar através da tomada de funções relacionadas à “competência 

doméstica”.  Seria através dessa vertente que ela atrairia o marido e os filhos para o lar, 

evitando, assim, o amontoado dos “indesejáveis sociais”. Ao invés de despejar os filhos em 
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abrigos ou em outras entidades recolhedores de crianças com problemas comportamentais, a 

família passa a receber o dever de vigiar e conter as crianças, a fim de prevenir-se ela mesma 

de retalhamentos institucionais (DONZELOT, 1986). Todo esse ordenamento da família 

popular ocorre nos moldes da vigilância e do controle advogado pelas entidades filantrópicas. 

Nessa conjuntura, há um processo de gestão da família pobre que agrega no mesmo patamar 

filantrópico o controle e a assistência. Nesse jogo de carências e solicitações financeiras, 

educacionais e morais surge um corpo especializado de profissionais dispostos a controlar e a 

moralizar. Legitimadas pelas suas ações assistenciais e paternalistas, através das quais 

figuram como entidades de utilidade pública, as instituições filantrópicas elencam ao seu 

projeto assistencial ações moralizadoras. 

 Donzelot (1986) desvenda essas ações filantrópicas, contextualizando-as na ideologia 

do Estado liberal. Ele indica que muitas dessas ações aparecem sob a máscara de iniciativas 

privadas e da sociedade civil, sendo que, em termos práticos, elas confirmam o grande projeto 

de reconfiguração do Estado.  Ainda que tais iniciativas não sejam realmente governamentais, 

elas legitimam e operacionalizam a estrutura que já existe. Além disso, colocando-se por 

detrás da imagem de iniciativa da sociedade civil, o Estado libera-se do comprometimento de 

atuar como agente moralizador. Enquanto esse papel fica colado às iniciativas da sociedade 

civil, o Estado é promovido como uma entidade altamente racionalizada, cuja função é prezar 

pelo bom funcionamento dos equipamentos estruturais e dos recursos sociais e financeiros: 

“Não é como se o Estado tivesse tomando a iniciativa, a responsabilidade original e, portanto, 

política, desses equipamentos” (DONZELOT, 1986, p.84). Como resultado, as instituições 

tutelares acabam, ao invés de reduzir as funções do Estado, por atrofiar a autonomia familiar 

dos pobres.  

 
Em nome do prejuízo financeiro que atinge seus membros, em nome de 
uma ou outras dessas carências, a família é objeto de um governo direto. 
Apoiando-se na defesa dos interesses dos seus membros mais frágeis 
(crianças e mulheres), a tutela permite uma intervenção estatal corretiva e 
salvadora, mas às custas de uma despossessão  quase total dos direitos 
privados (DONZELOT, 1986, p. 87). 
 

 
 Com base nessas considerações, podemos perceber o peso de instituições filantrópicas 

sobre as configurações familiares nos segmentos populares. A família popular e os papéis nela 

assumidos pela mulher, como os de mãe, esposa e dona de casa, aparecem moldados por 

ordenamentos externos a ela, onde se definem como agentes centrais o Estado e a medicina. 

No quadro teórico fornecido por Donzelot (1986), a família popular encontra-se em uma teia 
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de relações sociais complexas, na qual ela aparece como foco de metas sanitárias e 

moralizadoras. Em um mesmo movimento analítico, esse autor apresenta a desconstrução da 

ideologia da conquista de direitos e autonomia das famílias de origem popular no espaço 

público e da mística do Estado liberal e racional. Ao situar o contexto de legitimação da 

filantropia enquanto prática de utilidade pública, ele nos fornece um quadro complexo, 

ocupado nos seus extremos pelo Estado e pelas famílias pobres e no seu meio pelas entidades 

filantrópicas. A direção dessa mediação conduzida por tais entidades aparece na sua análise 

pendendo mais para o lado estatal, entretanto, cabe-nos investigar na prática as orientações e 

variações dessas intervenções.  

 Na concepção de Lima (2002), a tutela exercida por essas instituições cria uma 

verdadeira geografia política da ocupação dos espaços e das definições do status social da 

população. Há com isso, na forma de um quadro institucional formal, uma prática 

discriminatória, que age no sentido de categorizar e enquadrar em parâmetros jurídico-

administrativos cada segmento populacional. Na visão do autor, o processo de formação dos 

Estados nacionais no Ocidente envolve a instituição de desigualdades e de hierarquias, que 

devem ser analisadas a partir das suas devidas variações temporais e espaciais. Dentro dessa 

variedade de processos sociais paralelos, as ações tutelares funcionam justamente como 

mecanismo de legitimação das desigualdades. Como indica Donzelot (1986), para tutelar é 

preciso prescrever funções sociais específicas. Essa política tutelar é útil justamente porque 

seleciona e separa. Cada instituição elege como alvo determinada categoria de pessoa, a qual 

representa de alguma forma um segmento populacional a ser controlado, moldado e 

reajustado. Na maioria das vezes, é dividindo, segmentando e classificando que as instituições 

tutelares articulam as suas políticas intervencionistas. 

 Vianna (2002) analisa que uma dessas categorias-alvo é a infância. Na sua definição, a 

infância aparece como um dos segmentos mais facilmente tuteláveis, por ser ela 

historicamente legitimada como uma categoria naturalmente frágil e necessitada de tutela. O 

processo histórico de efervescência das ações tutelares sobre a infância e a família que 

Donzelot (1986) identifica no Ocidente é observado por ela na sociedade brasileira.   Segundo 

Vianna (ibid), os códigos civis de 1927 e de 1979, dispondo sobre a legitimação de 

intervenções públicas sobre infâncias e famílias desviadas, representam marcos nesse 

processo. A partir deles, foi possível ao aparato estatal dirigir mais facilmente os seus 

ordenamentos sobre as crianças e as famílias.  

 Assim, por meio de idéias e discursos que pregam a igualdade de direitos, as 

instituições estatais acabam confluindo para manter as separações entre realidades que elas já 
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encontram fragmentadas. Como as entidades tutelares já recebem a população com base em 

critérios de desigualdade - como fica evidente quando observamos os seus recortes preferidos: 

geração e gênero – acaba ocorrendo mais uma perpetuação de desigualdades do que a sua 

ruptura. Se as igualdades são pretendidas em certo plano jurídico-administrativo, elas nem 

sempre são consolidadas na arena moral-valorativa, pois é geralmente como pessoa 

categorizada socialmente que o sujeito consegue chegar a esses atendimentos (VIANNA, 

2002). É como segmentos categóricos, tais como criança, adolescente, mãe ou idoso, que as 

pessoas são assistidas pelas políticas públicas. No campo da saúde pública, essa identificação 

é ainda mais enfática, já que é a partir de um corpo de especialistas médicos – dedicados 

especialmente à saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso -, onde determinadas 

categorias de pessoas são priorizadas e outras relegadas, que a família deve ser tratada 

(SCOTT, 2006).  

 No plano jurídico, Vianna (2001) assinala que os julgamentos oficiais que envolvem a 

guarda judicial de menores situam a família em um plano de disputas valorativas então 

consideradas nessa esfera, acabando por converter as próprias moralidades em legalidades. 

Como o julgamento do melhor tutor ou guardião da criança deve identificar a posição dos 

requerentes nos padrões apropriados de família, a disputa, processada no plano legal, se 

resolve em uma arena de argumentação moral. Assim, nesses processos, passam a ser eleitos 

modelos particulares de família que estejam estruturalmente e moralmente apropriados para 

receber a criança.  O aparato judicial que coloca a criança na condição de “menor”, categoria 

que implica a necessidade de proteção tutelar, incide sobre a família julgamentos referentes ao 

melhor modelo de gestão da infância, o que se dá tanto numa esfera de eficácia prospectiva 

quanto em outra de identificação de ações moralmente condenáveis (VIANNA, 2001). 

 Vianna (2001) toma o código jurídico brasileiro para se referir a uma mudança de 

perspectiva tutelar sobre a infância. A partir dessa fonte, ela reconhece que a função da 

família direcionada à proteção da infância passa por um processo de ampliação, que estende 

essas funções a outras instituições tutelares. Com base no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) - aparato legal também tomado como referência no GACC - ela identifica 

um novo “diagrama de responsabilidades” sobre a infância, que envolve a família tanto 

quanto instituições externas a ela.  A partir dessas novas perspectivas sobre a infância que se 

processam em um plano jurídico, podemos observar a propagação de diversas instituições 

protetoras e promotoras da criança. O (Art. 4º) do ECA estabelece a responsabilidade de 

instâncias como o Estado e a sociedade civil para com a efetivação de direitos da criança em 

domínios referentes à saúde, à alimentação, à educação e ao lazer, dentre outros. Com isso, 
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instituições de apoio, hospitais especializados, entidades educacionais e jurídicas se 

posicionam como possíveis agentes nesse processo, operando essa ampliação de 

responsabilidades nos casos em que a família não as possam garantir. 

 Outro ponto ao qual ela dá atenção se refere às relações entre essas instâncias públicas 

e o universo moral das famílias assistidas por elas. No campo das ações tutelares estudado 

pela antropóloga, o juizado de “menores” opera diretamente de modo contínuo à família, 

sendo as suas operações judiciais realizadas a partir das relações que são estabelecidas com as 

unidades domésticas (VIANNA, 2001). Ou seja, para sancionar decisões relativas à guarda de 

crianças, as entidades jurídicas adentram no campo das formas de gestão da infância 

operacionalizadas pelas famílias. As relações de gestão que se estabelecem no meio familiar 

vão servir às instâncias judiciais como uma espécie de modelo a ser buscado, de forma que a 

base moral da família interfere de alguma forma nos julgamentos.  Assim, o que é legitimado 

judicialmente resulta de um processo de julgamento moral anterior. Como sugerido pela 

autora (VIANNA, ibid), os modelos político-funcionais adotados pelas instâncias públicas, 

embora se pretendam racionalistas, capturam parte das relações morais significativas para o 

público-alvo, promovendo apropriações e re-ordenamentos a partir delas.  

 Podemos pensar que as considerações que a antropóloga faz sobre o plano 

institucional judicial se manifestam em outras instituições de orientação tutelar. Em muitas 

delas, incluindo o GACC, podemos perceber uma correspondência entre o moralmente 

desejável e o institucionalmente correto.  Quando selecionam a população atendida em 

categorias de pessoas, essas entidades já estão definindo moralmente quem elas são, 

atribuindo condutas previsíveis a tais segmentos. Assim, de alguma forma, essas instituições 

legitimam papéis sociais que se fundamentam em sistemas de valores mais amplos. À medida 

que essas entidades delimitam, por exemplo, a mulher enquanto mãe e “cuidadora” e a criança 

enquanto objeto de tutela, de alguma forma, elas circunscrevem as suas possibilidades de ser 

no mundo. Essas circunscrições, entretanto, são variáveis, já que não há uma única moral, mas 

um conjunto de moralidades, que podem ser evocadas ou não em diferentes situações. Não 

será em qualquer segmento social que as instituições tutelares delinearão a família. Nas 

classes altas provavelmente o desenho da mulher restrita à figura da mãe e da responsável 

incondicional pelos cuidados da criança talvez não seja tão eficaz quanto nas classes 

populares. Assim, no jogo entre tutela e delineamentos morais, as instituições tutelares 

destinam-se não apenas a categorias de pessoas, mas, sobretudo, a segmentos populacionais. 

 No que tange à arena do sistema de saúde público, a conformação da mãe como 

“cuidadora” é algo que no Brasil surgiu no século XIX, com o movimento higiênico, 
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(COSTA, 1989) e que atualmente se re-atualizou a partir da tendência contemporânea de 

valorização do cuidado familiar dos doentes (SANTOS e RIFIOTIS, 2006). Baseada em 

critérios “evolucionistas”, a política higienista do Brasil viu na criança a semente do futuro 

cidadão ideal – devotado em primeiro plano ao cumprimento das suas obrigações civis - e na 

mulher a função de reprodutora e de responsável pelo desenvolvimento saudável do corpo da 

criança. Assim, podemos perceber significativas transformações na família, que se deram na 

base de novos delineamentos, recaídos sobre cada um dos seus membros na forma de um 

moralismo biológico (COSTA, 1989). Contemporaneamente, a transferência de parte da 

responsabilidade do cuidado para a família se deve à pretensão do Estado reduzir gastos com 

saúde pública e estimular a recuperação do doente através do convívio familiar (SOUZA, 

WEGNER e GORINI, 2007). Nessa conjuntura, mesmo recebendo suporte institucional para 

o cuidado, atualmente a família entra em cena como “cuidadora” auxiliar, devendo 

acompanhar o doente também nas instituições hospitalares. 

  Com isso, estamos diante de um quadro em que a política de atendimento do sistema 

público de saúde acaba incidindo sobre os arranjos familiares. Fonseca (2005, p. 57) coloca 

pertinentemente que “a demanda apresentada por cada família aos serviços públicos de saúde, 

isto é, ao Estado, varia muito conforme suas condições concretas de vida”. A partir disso, ela 

indica que os direcionamentos dados pelas políticas de saúde nem sempre condizem com as 

demandas de todas as camadas sociais, especialmente daquelas mais desprovidas 

economicamente. Ou seja, o redirecionamento da responsabilidade do cuidado para a família, 

que Santos e Rifiotis (2006) indicam ser uma tendência contemporânea das políticas de saúde, 

nem sempre se combina com configurações familiares em que as pessoas que compõem uma 

dada unidade doméstica necessitam passar a maior parte do dia trabalhando fora de casa para 

suprir minimamente as necessidades do grupo. Em muitos casos, o apoio de unidades externas 

de suporte para o cuidado é imprescindível às famílias. Fonseca (2005) indica que, em tais 

situações, ao culpabilizar a família pelo “abandono” de parentes doentes, o Estado esquece 

que ele mesmo não a estrutura para a operacionalização do cuidado em âmbito doméstico. 

Assim, a falta de recursos materiais, de condições adequadas de moradia e de tempo livre 

disponível são fatores que tornam altamente problemática a efetivação do cuidado para as 

famílias das camadas populares. 
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5.3.2 – A conformação da mulher como mãe e “cuidadora” no GACC 

  

Como já foi apontado, geralmente a mulher que atuava como acompanhante no 

GACC era referida como mãe por profissionais, voluntários e funcionários. Algumas das 

mães antigas, como eram chamadas as acompanhantes que estavam há mais tempo no grupo, 

às vezes, eram referidas pelos seus nomes pessoais por serem conhecidas de longa data. Mas 

até elas eram recorrentemente referidas como a mãe de (seguido do nome da criança). As 

próprias mulheres faziam uso dessa designação para se referir a outras na terceira pessoa, 

como as mães ou a mãe de (seguido do nome da criança), mas nunca para se dirigirem na 

segunda pessoa, quem se dirigia pessoalmente a elas dessa forma eram profissionais e 

voluntários. As outras identidades que as mulheres usuárias do GACC pudessem ter eram, 

assim, ofuscadas por sua identidade de mãe, que era a categoria que na entidade se 

operacionalizava e performatizava. Tomando como base os postulados de Goffman (2004, p. 

29), a performatização da mãe no contexto da entidade compreendia uma espécie de 

“fachada”, esta implicando o desempenho regular e geral do indivíduo - padronizado 

intencional ou inconscientemente – com o “fim de definir a situação para os que observam a 

representação”. O termo “fachada” utilizado no sentido dado por esse autor pode ser aplicável 

a essa situação porque ele não compreende uma performatização criada artificialmente – 

como o uso comum do termo pode sugerir -, mas uma situação social que se dá naturalmente 

quando contextualizada com um determinado “cenário” e “platéia”. O espaço social e 

geográfico da entidade pode, assim, ser tratado analiticamente como um “cenário” e as 

pessoas que o ocupam cotidianamente tidas como uma “platéia”. Estabelecida tal 

configuração, caracterizada pelo “cenário” de uma organização filantrópica, com pessoas 

atuando com fins de assistir à família sob um recorte geracional auxiliado por outro de 

gênero, a performatização da mãe pelas mulheres era algo muito propício.  Mas, somado ao 

cenário e a platéia que compunham a configuração social do GACC, o fato da mulher já 

assumir as funções de mãe no contexto familiar, anterior ao do grupo, a meu ver, é o que 

tornava possível tal performatização.  

  No grupo, a atividade destinada aos acompanhantes das crianças, originalmente 

nomeada de “Reuniões de Apoio Emocional”, mas que depois passou a ser chamada de 

“Reunião das Mães”, foi o resultado dessa associação naturalizada da mãe à função de 

acompanhante. Traçando de modo generalista o perfil cultural das mulheres que 

desempenham no GACC a função de acompanhante, diria que a família possuía um valor 

central para elas. Era como mães que elas participavam do GACC e que elas reorganizavam 
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as suas rotinas, que antes eram orientadas para a família e para o desempenho dos papéis de 

mãe, de esposa e de “dona de casa”. Por esse motivo, a entidade não criava uma identidade 

para as mulheres, ela reafirmava uma pré-existente, só que de um modo reducionista, já que 

as mulheres não eram socialmente apenas mães.  

Em uma das “Reuniões das Mães”, os depoimentos das mulheres revelaram o valor da 

família para elas. Quando solicitadas por Laura, que conduzia a atividade, a expressar os seus 

desejos para o futuro, a referência à família foi unânime na fala de todas elas. As aspirações 

pessoais apareceram nos depoimentos completamente sublimadas pelo desejo de bem-estar 

dos filhos e da família. Entre os desejos almejados por elas, os que mais se destacaram foram, 

primeiramente, a saúde e, em seguida, o emprego - através do qual a família teria condição 

financeira para suprir as suas necessidades de subsistência. Alguns dos desejos para um futuro 

após seis meses foram os seguintes: que a família esteja toda com saúde; que não seja preciso 

ele (o filho) estar esperando sangue, como aconteceu hoje; gostaria que Deus pudesse dar a 

saúde dos meus filhos; estar com o filho bom, com saúde; eu quero que meu filho esteja 

curado, com a família, todos juntos; continuar trabalhando; conseguir o benefício 

(relacionado à doença da filha). E o que elas disseram que gostariam que acontecesse 

passados dois anos foi: ver o filho um rapaz, sem problema nenhum; queria ver o meu filho 

curado; a minha família com saúde, em primeiro lugar; o meu marido num emprego; 

primeiro saúde para todos; ainda estar trabalhando; o meu filho curado; bastante saúde. 

Quando a psicóloga confessou que iria solicitar das mães a pensar um pouco sobre o que 

gostariam que ocorresse em suas vidas após sete anos, desistindo em razão do pouco tempo 

restante, elas imediatamente pensaram no futuro dos filhos, imaginado com qual idade eles 

estariam e se já estariam casados e com filhos: Vixe Maria! Com quantos anos “João” (o 

filho) vai tá? As frases que as mulheres diziam para citarem os seus desejos eram quase 

sempre acompanhadas pela palavra Deus, sendo grande parte delas introduzidas, por exemplo, 

por um se Deus quiser. Como colocou uma das mães, todas do grupo compartilhavam das 

mesmas aspirações e preocupações relacionadas à doença dos filhos. Contudo, é importante 

frisar que essa identificação coletiva era exaltada em momentos determinados, sobretudo, 

naqueles em que elas dividiam relatos sobre o drama comum da doença.  

No universo social do GACC, a experiência da doença aparecia como um ponto em 

comum, que convergia mulheres com trajetórias de vida peculiares. Embora a grande maioria 

das mulheres fosse oriunda de cidades do interior do Estado, vinculada ao ambiente familiar e 

de baixa renda, existia heterogeneidade interna ao grupo. Laura recorrentemente colocava que 

existia mães mais humildes e conservadoras, vindas de cidades menores e com baixíssima 
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condição financeira, ao mesmo tempo em que tinham aquelas conectadas com um estilo de 

vida mais moderno, como as que freqüentavam shows em Natal e possuíam profissão 

autônoma, tal como a de cabeleireira - embora notadamente estas não tivessem uma elevada 

condição financeira. De fato, notava-se que existiam mulheres menos presas a valores 

familiares ditos “tradicionais” e articuladas com outros projetos pessoais - como algumas 

divorciadas que combinavam passeios entre si em Natal, onde uma delas era professora e 

fazia um curso universitário - ao mesmo tempo em que outras tinham uma postura mais 

“conservadora” ou “tradicional”, mais devotadas ao ambiente doméstico-familiar. A psicóloga 

citou o caso peculiar da participação no grupo de uma mãe, já desvinculada da entidade, de 

origem estrangeira e com boa condição financeira. Contudo, embora algumas pessoas ligadas 

a cargos de direção já tenham sugerido que, eventualmente, havia casos de usuários com boa 

condição financeira, as mulheres com as quais eu tive contato durante a pesquisa se 

enquadravam no padrão geral de usuários de baixa renda34.  

Mesmo diante dessas especificidades de composição do grupo das mães, o que se 

observava no GACC era uma valorização da mãe, que se legitimava através da postura das 

mulheres – como vimos no terceiro capítulo - tanto quanto por meio dos dirigentes da 

organização. Embora na entidade existisse a reafirmação de uma postura que já era adotada 

pelas mulheres, a figura materna ganhava novos contornos. A sua associação a atos de 

cuidado era algo que, sem dúvida, permeava a posição da mãe tanto no âmbito doméstico-

familiar quanto no espaço institucional do grupo. Só que, na entidade, essa associação era 

acentuada de tal forma que o papel de “cuidadora” parecia atenuar os outros sentidos que 

estavam associados à maternidade no contexto de vida mais amplo das mulheres. Como já 

mostrei, a mãe não devia, por exemplo, exaltar-se excessivamente com a criança. A 

irritabilidade e as conseqüentes alterações de humor que ela viesse a expressar diante de 

posturas inconvenientes do filho, tal como desobediência ou falta de respeito à figura que 

moralmente ela representava, eram reprováveis na concepção de muitas pessoas que atuavam 

no GACC. Nesse sentido, havia um embate entre o conjunto de valores das mulheres - que 

envolvia uma hierarquia geracional permeando as relações de pais e filhos – e às 

“expectativas normativas” depositadas institucionalmente na figura materna.  

Levando-se em consideração a face assistencial profissionalizada do GACC, integrada 

por pedagogos, assistente social, nutricionista e psicóloga, existiam formas especializadas de 

lidar com a criança – especificamente com a criança doente. Portanto, o que estava em jogo 
                                                 
34 Ademais, em uma análise das fichas cadastrais dos usuários feitas em 2008, percebi uma participação 
generalizada de usuários de baixa renda.  
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no GACC não era fundamentalmente a posição simbólica da criança dentro da família, mas a 

sua especificidade geracional, interpretada pelas diferentes especialidades profissionais, e a 

sua condição de saúde. Na visão pedagógica, por exemplo, havia uma contraposição a alguns 

aspectos dos métodos educativos adotados pelos pais da criança. A liberdade com autonomia, 

referida por uma pedagoga como um elemento que deveria fazer parte da formação educativa 

da criança, chocava-se com determinadas práticas e posturas da mãe, tais como bater na 

criança e gritar com ela. Esse tipo de condenação sobre o descontrole emocional da mãe 

também era adotado por outros profissionais. A assistente social, particularmente, pregava 

sempre que as mães se dedicassem com atenção e paciência às crianças. Vários usuários, 

incluindo mães e crianças, referiam-se ao comportamento dessa profissional para com a 

criança como protetor e amoroso. Nesse aspecto, ela era vista com muito agrado por eles. 

Uma nutricionista que atuou por muito tempo na instituição também possuía um 

posicionamento semelhante. Ela foi elogiada por Aparecida, mãe de Celso, pelo tratamento 

dedicado e paciente direcionados às crianças: 

 

Lígia já tinha essa preocupação muito grande na alimentação, na 
alimentação mesmo. Se eles tivessem nos dias de não querer comer nada, 
Lígia tava ali: não, mas vamos dá isso, vamos dá aquilo! Ficava procurando 
alguma coisa pra ver se encaixava e aquela criança conseguia se alimentar. 
A preocupação dela era muito grande, ótima, ótima, ótima (Aparecida, 37 
anos, mãe-acompanhante). 
 
 

 Como no GACC a criança aparecia preponderantemente na sua condição de doente, 

esperava-se que a mãe tivesse, assim como os profissionais e voluntários, todo um manejo – 

tentando agradá-la e estimulá-la pacientemente. Na sua posição de psicóloga, Laura encarava 

algumas posturas alteradas da mãe para com a criança como uma conseqüência das tensões 

inerentes ao acompanhamento do tratamento. Esse tipo de interpretação era também 

compartilhado por outros profissionais e voluntários. Aliás, a instituição em si o adotava 

formalmente. Esse tipo de compreensão era tão legítimo que havia atividades de apoio 

emocional direcionadas aos familiares da criança. Contudo, tal entendimento não impedia que 

eventuais excessos da mãe fossem vistos com reprovação.  Os desabafos e relatos dramáticos 

das mulheres deviam ser expostos durante as atividades consideradas apropriadas. Já no trato 

com a criança, pregava-se paciência e contenção.  Havia, assim, no espaço institucional do 

GACC uma efetiva “gestão das emoções” da mãe, relacionada ao controle de seus afetos e 

pulsões (ELIAS, 2006). No que envolvia esse aspecto, a figura materna limitava-se à 
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condição de acompanhante e “cuidadora”, não estendendo-se às representações morais que 

ela implicava e propriamente se definia no âmbito familiar das mulheres.  

Para os profissionais da entidade, a ligação entre a maternidade e o ato de cuidar era 

promovida, dentre outros, em termos judiciais. Carla, uma mulher jovem e divorciada, com 

cerca de 26 anos, residente no interior do Estado, mãe de quatro crianças com menos de dez 

anos, demonstrava e relatava sentir-se bastante desgastada com a rotina de acompanhamento 

do tratamento do filho. Ela morava só com os filhos e, quando vinha para Natal resolver 

procedimentos relativos ao tratamento da criança doente, deixava as demais sozinhas em casa, 

sob os cuidados esporádicos de uma vizinha, que, vez ou outra, passava na casa dela para ver 

como estavam as crianças.  Mas, quando se queixava à médica de ter que retornar 

mensalmente à capital para realizar consultas médicas com a criança, Carla dizia ser 

intimidada pela profissional. Diante das reclamações de Carla, a médica colocava que a mãe 

poderia ser punida pelo Conselho Tutelar caso negligenciasse os cuidados com o filho. A 

informante colocou que a assistente social do GACC também a alertava sobre as suas 

obrigações para com a criança fazendo referência a esse órgão. Durante uma “Reunião das 

Mães”, outra acompanhante também fez menção ao Conselho Tutelar, alegando que não 

poderia desistir de cuidar da criança doente devido às exigências impostas pela entidade 

judicial.  

Baseados nesse órgão, os profissionais do GACC consideravam que era obrigação dos 

pais da criança a realização do tratamento. Caso os pais se negassem a realizá-lo ou dele 

desistissem, a entidade interviria através do Setor de Serviço Social, tentando mediar as 

exigências das leis e as demandas práticas e ideológicas dos usuários. A assistente social falou 

que não tinha conhecimento de casos em que a família optou por não aderir aos tratamentos 

biomédicos, mas contou que houve situações em que a família quis interrompê-lo e outro em 

que ela o fez concretamente. No caso em que a família desistiu do tratamento, a decisão dos 

pais da criança resultou de suas crenças religiosas. Os pais desistiram do tratamento 

biomédico por crerem que Deus já havia curado o filho. Questões relativas a direitos e 

deveres foram no primeiro semestre de 2010 trabalhadas com as mães por um grupo de 

estagiárias do curso de Serviço Social. Por essa e por outras vias, ensinamentos de direitos e 

deveres judiciais que cercavam a relação da criança com a família, e desta com as agências 

públicas de suporte à doença, acabaram sendo algo recorrentemente disseminado na entidade, 

o que ajudava a definir em termos legais o papel de mãe.  

  Embora, para as mulheres, a associação da maternidade ao cuidado fosse algo que se 

dava em um plano de valores morais adquiridos fora da entidade, essa questão acabava sendo 
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reafirmada através da legitimação da função de mãe como “cuidadora” propagada através de 

práticas discursivas que recorriam ao aparato legal. Tal legitimação da associação do cuidado 

à maternidade ainda se operava através do re-direcionamento de responsabilidades feito pelo 

sistema de saúde pública – ao qual o GACC estava associado através do Hospital Infantil 

Varela Santiago -, que colocava o cuidado sob a responsabilização da família e, sobretudo, da 

mãe. Através de uma regra interna, o HIVS estimulava a participação mais acentuada da mãe 

ou de outra mulher da família na prática do cuidado. A regra de proibir que durante o período 

da noite e madrugada a criança fosse acompanhada por um homem, indiretamente, obrigava a 

mãe a assumir o papel de “cuidadora” principal da criança nos períodos de internação. Assim, 

através de mecanismos sutis, o sistema de saúde confirmava a mãe como a figura mais apta a 

desempenhar as atividades de cuidado, operando, juntamente com as entidades judiciais, uma 

definição institucionalizada e moralizada da figura materna. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Quando observava no GACC as pessoas convivendo com o câncer infantil, passei a 

notar  progressivamente que aquele espaço “institucionalizado” da doença constituía  o seu 

palco central – este assim selecionado por mim, enquanto observadora. Paralelamente, mas 

mantendo com esse espaço intensas trocas, existiam outros ambientes sociais, físicos e 

simbólicos, que davam forma à vivência com a doença. A partir da complexidade da proposta 

ideológica e organizacional do GACC, ora tratando a doença como uma questão médica ora a 

vendo sob um prisma religioso, e oscilando o desempenho dos seus serviços entre uma 

postura burocrática e outra afetivo-familiar, fui entendendo que a instituição portava uma 

gama de significados, alguns deles intercalando-se com os universos culturais particulares dos 

seus usuários. Entendi, então, que deveria observar os níveis de continuidade e 

descontinuidade ideológica que aquele espaço mantinha com os outros lugares freqüentados 

pelas pessoas que realizavam o tratamento, sobretudo com o ambiente privado delas. Foi 

assim que consegui recompor o itinerário terapêutico do câncer infantil.  

Seguindo essa direção, notei, de imediato, que o universo familiar estava intensamente 

implicado na forma com que o tratamento era conduzido tanto no ambiente doméstico quanto 

no do GACC. Afinal, para ser atendida pela entidade, a criança precisava estar acompanhada 

por um familiar, que deveria cercá-la dos cuidados que já recebia habitualmente no âmbito 

doméstico. Constatei, assim, uma forte ligação ideológica entre o universo familiar das 

crianças e o institucional do GACC acerca do modo de cuidar do enfermo. O cuidado familiar 

dedicado à pessoa doente mostrou-se como não apenas moralmente esperado pela família, 

mas também institucionalizado por uma entidade pública de suporte à doença. Nesse ponto, 

acho interessante mostrar que organizações institucionais que lidam com o tema da doença - 

mesmo as mais burocratizadas - muito dificilmente enxergam o sujeito como um indivíduo 

independente do grupo familiar.  

O GACC não representa, porém, um caso isolado acerca dessa questão. Certamente, 

estamos diante de uma tendência cultural mais ampla, nacional: quando pensamos em tratar a 

pessoa doente remetemos imediatamente à importância que assumirá o apoio familiar. Mas, 

porque se tornou tão comum a vinculação simbólica da imagem do enfermo às redes de ajuda 

familiar? A partir de alguns trabalhos, em destaque os de Fonseca (2005) e de Santos e 

Rifiotes (2006), percebo que as entidades de saúde do nosso país como um todo 
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desenvolveram de modo sistemático nas últimas décadas a tendência de reorientar os cuidados 

da pessoa doente para o grupo familiar.  Ou seja, o serviço público de saúde passou a 

estimular uma ação conjunta entre as unidades hospitalares e a família acerca dessa questão. 

Podemos dizer que os motivos de tal tendência são de ordem prática e ideológica. Em resumo, 

são elas: a superlotação das unidades públicas de saúde, o que levou a uma transferência de 

responsabilização para a família, e a crença no apoio familiar como um suporte emocional 

importante na recuperação do enfermo, que passou a ser legitimada, sobretudo, pelos 

psicólogos. A partir da pesquisa realizada no GACC, percebo que essa questão é ainda 

moralmente assentada, já que o cuidado da pessoa doente aparece como um “dever” da 

família. Mas esse teor moral revela-se muito sutil, pois o que aparentemente legitima a 

importância do cuidado familiar é o bem-estar emocional da pessoa doente. Esse sentido, 

particularmente, ficou muito evidente quando observei a estrutura organizacional e ideológica 

do Grupo de Apoio. O controle emocional das acompanhantes da criança preconizado pelos 

profissionais da instituição colocou em cena a centralidade da importância emocional do 

familiar “cuidador” para a recuperação do doente. Afinal, o “cuidador”, no caso a mãe, 

precisava estar emocionalmente equilibrado para oferecer bem-estar psicológico ao filho. 

Mas, o importante nisso tudo - e que pontuo como uma possível contribuição de pesquisa – 

foi ter podido apontar as investidas ideológicas que estavam por trás dessa questão.  

Analisando os efeitos dos reajustes emocionais e o modo como ele se processava, 

observo a presença de certos contornos morais. A maneira como eram conduzidos no grupo o 

apoio e controle emocional da família implicou intervenções nas relações de afeto, respeito e 

autoridade entre mãe e filho: a mãe foi estimulada a ser mais contida emocionalmente e mais 

dedicada afetivamente à criança com câncer ao mesmo tempo em que a ponderar os excessos 

emocionais do filho tendo em vista a fragilidade que a doença incutia-lhe.  Ou seja, por trás da 

adequação emocional da mãe como “cuidadora” existiam expectativas morais em torno da 

figura materna. A instituição também provocou reflexos na vida conjugal das mulheres, o que 

foi possível mais efetivamente através do apoio emocional que ocorria na forma de reuniões 

coletivas. Porém, essas conseqüências não foram geradas pela instituição tão somente na 

forma de um corpo de profissionais e voluntários. É bom lembrar que os usuários também 

compunham a instituição, contribuindo e interferindo na formulação dos seus princípios 

ideológicos.  Ademais, se formos pensar na dinâmica das “Reuniões das Mães” – espaço 

privilegiado das terapias emocionais coletivas – perceberemos que as trocas de diálogo entre 

as próprias mulheres funcionavam com um potente momento reflexivo, onde questões da vida 

pessoal delas poderiam ser repensadas, reajustadas e reorientadas. Diante disso, a passagem 
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da mãe pela entidade não pode ser considerada neutra e restrita ao tratamento biomédico da 

criança.  Mesmo que nem todos esses reflexos fossem incutidos propositadamente, a 

passagem da mulher pelo grupo por si só adensava experiências novas à sua trajetória, que 

incidiam sobre a sua vida pessoal e familiar. Assim, a instituição provocava, em alguma 

medida, efeitos na sua subjetividade, sobretudo como mãe e mulher.   

Na família, a mulher assume a função do cuidado da criança, assim como do restante 

dos familiares, em decorrência da existência de um vínculo moral com o seu grupo familiar.  

Duarte (1995) explica que nos segmentos populares a organização familiar se define por uma 

forte “relacionalidade”, onde o vinculo familiar entre parentes é bastante sólido. Ou seja, as 

pessoas tendem a se definir mais em relação à família do que como sujeitos individualizados. 

Este aspecto é bastante relevante para o que tratei, pois esse traço cultural é o que determina o 

intenso envolvimento da família no itinerário terapêutico da criança. Em relação a esse tipo de 

“relacionalidade”, Duarte (1995) observa que as classificações de gênero e de geração a 

perfazem, de forma que o antigo modelo médico-higienista de família de alguma forma se 

atualiza. Ou seja, as relações no interior da família obedecem a critérios de divisões de 

posições e de relações de poder a partir da idade e do sexo, estando, geralmente, o feminino 

subordinado ao masculino e os mais jovens aos mais velhos. No modelo de família popular, a 

individualidade repousa na definição do núcleo familiar, individualizado em relação à 

parentela extensa, ao passo que a hierarquia se organiza, sobretudo, a partir das diferenças de 

gênero e geração, o que configura aquilo que Duarte (1995, p. 33) chama, apoiado nas idéias 

de Louis Dumont, de uma “diferença complementar”. Ou seja, com base nesses recortes, se 

delineiam diferenças que não pressupõem a individualidade dos sujeitos, mas uma divisão de 

atribuições práticas e morais que convergem para a manutenção do grupo familiar. Sendo em 

relação à família que essas categorias ganham vida, o gênero e a geração estão, de certa 

forma, subordinados ao pertencimento familiar.  

Entretanto, na lógica do sistema de saúde, a geração e o gênero não estão 

fundamentados na tradição familiar, pois eles são pensados de acordo com conceitos 

biomédicos que prescrevem diferenças biológicas com base nesses critérios (SCOTT, 2006). 

Logo, ao contemplar determinadas categorias de pessoas, estabelecendo para tanto recortes 

dentro da família, os atendimentos adentram a realidade familiar gerando divisões factuais 

entre os seus membros. A mãe, por exemplo, que antes poderia ter definida a sua identidade 

estritamente a partir da posição que ocupava na família, ganha um novo plano de identificação 

com a biologização da sua maternidade, pois, através dela, ela estará nivelada com mulheres 

que estão fora da sua família. No GACC, as mulheres atuavam como mães e “cuidadoras”, só 
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que essas atribuições eram institucionalmente justificadas por referências a outras esferas, que 

estavam além da família. A partir do investimento institucional, a mulher passava a conhecer 

uma dimensão da função de “cuidadora” idealmente regida pelas políticas de saúde e pelos 

órgãos judiciários. A instituição tratava de ensinar-lhes que os cuidados que elas dirigiam ao 

filho no reduto doméstico - habitualmente significados pelo código moral familiar e pelas 

relações de afetividade – tinham também o sentido de, digamos, uma prática terapêutica 

auxiliar e, sobretudo, de uma obrigação legalmente instituída. O grupo também propagava um 

projeto ideológico acerca da infância. Eu diria que, no GACC, a criança era vista como um ser 

digno, sobretudo, de cuidado e proteção, valores que deveriam ser oferecidos tanto pela 

família como pela sociedade. Nesse ponto, a instituição dialoga fortemente com uma 

concepção jurídico-nacional acerca da infância, que encontra-se documentada no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). Moralmente, o Grupo de Apoio confirmava práticas e 

valores acerca da infância que já existiam no meio familiar, mas ao mesmo tempo atenuava 

outras, como as questões da punição e da autoridade materna. 

Podemos, então, pensar numa produção de subjetividades no espaço institucional do 

GACC, onde a ideologia da instituição adere novas percepções do sujeito sobre si, 

especialmente da mulher, que se insere como acompanhante da criança. Para mim, ficou claro 

que isso foi possível porque a ideologia institucional captou e utilizou em alguma medida o 

que era significativo para a acompanhante, a saber, a família e a maternidade. Com isso, 

percebo o quanto as intervenções institucionais conseguem ser produtivas quando dialogam 

com o domínio cultural das pessoas às quais elas se dirigem. É claro que nem sempre há um 

elo estreito de comunicação cultural e mesmo assim as instituições conseguem interferir 

significativamente em seus usuários – podemos pensar, nesse caso, nos efeitos ideológicos 

das ONGs AIDS, apesar dos seus segmentos de usuários mais conservadores e com menor 

acesso às redes de informação e, por isso, inicialmente, mal conectados com as questões 

políticas do grupo (VALLE, 2000) -, mas o fato é que a intervenção parece ser bem mais 

eficaz quando o fio condutor já existe. Essa questão, tratada por Donzelot (1986) e debatida 

contemporaneamente por Vianna (2001), a partir do seu enfoque específico nas agências 

institucionais da infância, constatou-se no GACC através do ajuste ideológico da mulher e 

também da criança, seja a ideologia envolvida filantrópica, religiosa, política ou mesmo 

profissional. No que se refere aos efeitos ideológicos da instituição sobre os usuários, 

podemos enfim pensar em uma mulher mais dedicada ao filho enquanto mãe e em uma 

criança mais adaptada à proteção, cuidado e afeto dos adultos que a cercam.  
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Pensando ainda na família, foi significativo observar como a intensa “relacionalidade” 

envolvendo famílias dos segmentos populares urbanos e, sobretudo, famílias do meio rural 

mostrou-se decisiva diante da situação da doença da criança. Entendo que ela evidenciou 

tanto a disponibilidade familiar de apoio e superação quanto a fragilidade da própria família 

diante da contingência.  Por um lado, enquanto um grupo coeso, a família mobilizou-se para 

prestar apoio à criança, saindo de si mesma para buscar também apoio externo, e resistindo às 

conseqüências.  Nesse caso, ela abriu mão de determinados benefícios, enfim, adequou-se às 

novas condições de vida e, assim, reinventou-se sem se desintegrar. Mas, por outro lado, a 

organização e moral familiar mais fechada que caracterizam essa “relacionalidade” mostrou-

se pouco resistente às demandas de reorganização que a condução do tratamento exigiu. A 

mudança de rotina, e, sobretudo, o deslocamento de posição da mulher na família, foram por 

vezes insustentáveis para a ordem familiar relacional. 

A religiosidade, como uma esfera privilegiada de suporte ao processo de tratamento, 

também se mostrou comum ao itinerário terapêutico como um todo, envolvendo tanto o 

ambiente do GACC como o das famílias dos seus usuários. Os sentidos para a doença 

apareceram numa construção intensamente religiosa, onde mesmo quando estava em questão 

o tratamento biomédico, as crenças e fé religiosas em torno da representação de Deus eram 

acionadas. A partir disso, posso concluir quão intensamente a religiosidade está presente nas 

questões envolvendo saúde e doença e o quanto estas estão longe de serem enxergadas sobre 

um prisma plenamente científico, mesmo em sociedades tão “medicalizadas” como a nossa, 

que se insere no contexto ocidental. Assim como constatado por Aureliano (2006) e por 

Menezes (2004) através das suas pesquisas empíricas, também analiso que essa legitimação 

do campo religioso não se restringe aos “pacientes” ou usuários dos serviços públicos de 

saúde. As pessoas que atuam nesses serviços, inclusive os profissionais de saúde, também 

compartilham de certa crença na eficácia divina em torno da cura e recuperação do doente. 

Mas, nesse caso, as expectativas religiosas em torno do problema não devem se confrontar e 

sublimar a legitimidade da importância das terapias médicas. Percebi ainda como são 

especialmente fortes as representações religiosas em torno da pessoa doente quando esta é 

uma criança. Diante da pouca vivência da criança e da sua suposta inocência e fragilidade, os 

familiares, profissionais e solidários envolvidos no itinerário terapêutico procuravam dar um 

sentido religioso para a situação. Nos casos de óbito, entendia-se que o curso da vida estava 

sendo interrompido antes do tempo e que a explicação do acontecimento encontrava-se nas 

mãos de Deus. A interrupção da vida da criança em decorrência da doença era compreendida 
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como uma experiência dramática e desordenada, que só as explicações religiosas podiam 

tentar harmonizar (ALVES e RABELO, 1999).  

Por fim, gostaria de destacar como a doença marca a biografia das pessoas e como 

essas marcas disseminam-se de maneira ampla, culminando em práticas, reorientação de 

valores e projetos de vida, que podem alcançar, inclusive, amplas dimensões sociais. Mesmo 

após a doença, seja o desfecho resultante da cura ou do falecimento da criança, o doente e as 

pessoas que a cercam, sobretudo a sua mãe, são transformadas. Como as mulheres diziam, 

muita coisa mudou... Os itinerários terapêuticos agregam à vida dessas pessoas o aprendizado 

de questões sobre saúde, abalos e reajustes emocionais, inserção em sistemas burocráticos e 

religiosos e re-ordenamentos afetivos e ideológicos. Enfim, novas identidades são construídas 

com a doença, inclusive identidades coletivas. A criação do GACC-RN é um exemplo 

expressivo dessa questão, e nesse caso central. Ela resulta da mobilização de diversas pessoas 

e setores da sociedade que conceberam o câncer infantil como uma verdadeira causa social. 

Por trás da entidade e da sua imagem pública, apresentavam-se variadas motivações 

particulares articuladas pela vivência com a doença, assim como as mais diversas buscas de 

sentidos existenciais, sejam estes políticos, religiosos, filosóficos ou emocionais. Podemos, 

assim, questionar a validade da objetividade que a cultura médica atribui à doença, visto que a 

própria medicina possui valor enquanto prática cultural (LANGDON, 1995). Indo mais a 

fundo, podemos supor a composição do sistema de saúde brasileiro – ao qual o GACC está 

diretamente associado como entidade de suporte - como um processo sócio- cultural e 

político, que envolveu, dentre outras pretensões, o controle da família, metas sanitárias e 

urbanísticas e reestruturações políticas do contexto nacional (COSTA, 1989). Os itinerários 

terapêuticos do câncer infantil vivenciados por famílias do interior e das classes populares 

urbanas do Rio Grande do Norte, protagonizado sobretudo no GACC, só vêm a reforçar o que 

outros estudiosos da antropologia da saúde, tais como Langdon (1995), Alves e Rabelo 

(1999), Adam e Herzlich (2001) e Canesqui (2007) têm demonstrado: a doença não é coisa 

objetiva, ela é construída culturalmente, numa construção que é subjetiva (pessoal) e social ao 

mesmo tempo. Através da recomposição de rotinas, ampliação de experiências sociais, 

reorientação de valores e mobilizações sociais amplas e estruturantes, mostradas pela pesquisa 

feita no GACC, foi possível perceber empiricamente essa dimensão cultural, pinçada tanto em 

experiências pessoais quanto sociais, que envolve as questões sobre saúde e doença.  
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