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cos se �nter-relac�onam log�camente uns com os outros para 
formar um s�stema total. As palavras expr�mem a forma 
como as pessoas constroem o seu mundo de exper�ênc�as e 
seus pr�ncíp�os conceptua�s, traduz�ndo a lóg�ca s�mból�ca 
que determ�na as ações soc�a�s (Frake, 1962).

As pessoas categor�zam, class�f�cam, conce�tuam e 
nome�am as co�sas, os fatos e as outras pessoas para se 
comun�carem com os outros, para atr�buírem uma lóg�ca e, 
conseqüentemente, compreenderem suas própr�as exper�-
ênc�as e o mundo que as cercam (Tyler, 1978), constru�ndo 
suas exper�ênc�as a part�r da forma pela qual elas falam sobre 
�sso. Dessa perspect�va, pode-se cons�derar a cultura, segundo 
Lave (1988), como uma l�nguagem em sent�do amplo. 

O entend�mento da mane�ra como as pessoas categor�zam 
e atr�buem conce�tos às categor�zações é fundamental para 
determ�narmos a natureza dos conce�tos nas relações soc�a�s. 
Para tanto, se faz necessár�o cons�derar a or�gem e o conteúdo 
das expressões empregadas, como forma de ascendermos aos 
seus sent�dos e s�gn�ficados po�s, de fato, o s�gn�ficado que 
o �nd�víduo possu� do mundo a sua volta é construído sobre 
uma rede de categor�zações (Roazz�, Feder�cc� & Carvalho, 
1999).

Ao elaborarem �ntersubjet�vamente categor�as de 
entend�mento, as pessoas expr�mem a conce�tuação do 
mundo, as mane�ras de ação dentro de campos de s�gn�-

Os homens constroem símbolos para dar s�gn�ficados 
às exper�ênc�as v�v�das, baseados em pr�ncíp�os construí-
dos dentro de uma real�dade empír�ca soc�al. Ao longo do 
tempo, em sua prát�ca, o homem va� captando �nformações, 
art�culando sent�dos, produz�ndo símbolos para efetuar suas 
trocas. Por entender que a cultura é essenc�almente um s�ste-
ma s�mból�co ou uma configuração de s�stemas s�mból�cos, 
pode-se afirmar que a d�mensão s�mból�ca dos seres huma-
nos determ�na as ações soc�a�s, na med�da em que atr�bu� e 
organ�za os s�gn�ficados aos fenômenos.

A l�nguagem é uma d�mensão fundamental da cultura. 
Ela é responsável pela apreensão, transm�ssão e real�zação 
dos saberes, e é por me�o dela que se apreende as regras 
fundamenta�s da cultura. Ass�m como o parentesco e a 
organ�zação soc�al, a l�nguagem é um med�dor bás�co na 
transm�ssão cultural (Jovchelov�tch, 2001). Pela l�nguagem, 
os �nd�víduos expressam seus comportamentos e arranjos 
soc�ocultura�s, ou seja, a forma como os elementos s�mból�-
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ficação (Roazz�, 1995) que, por sua vez, vão expressar as 
característ�cas cultura�s que serv�rão de referênc�a para a 
�dent�ficação soc�al. É na v�da cot�d�ana que os �nd�víduos 
pensam e repensam, reformulam e reconstroem suas noções 
de entend�mento, seus pressupostos de anál�se, seus padrões 
de comportamento, seus modelos expl�cat�vos do que é cons�-
derado saúde/doença, normal/anormal, mascul�no/fem�n�no, 
atr�bu�ndo s�gn�ficados para se auto defin�rem e defin�rem o 
outro. Esse processo se dá nas trocas soc�a�s, e ma�s prec�-
samente pela comun�cação soc�al. 

Ass�m, a construção da �dent�dade soc�al dos �nd�víduos 
se processa na v�da cot�d�ana, por me�o do cumpr�mento 
de tarefas que compõem suas rot�nas e papé�s �nst�tuídos 
e que, por sua vez, vão manter a real�dade que é �nterna-
l�zada (Berger & Luckmann, 1983), �nd�cando “a criação 
inteiramente social das idéias, sobre os papéis próprios aos 
homens e mulheres” (Scott, 1996, p. 02), que são absorv�dos 
pelo processo de �nternal�zação pr�már�a, como descr�tos por 
Berger e Luckmann (1983), e que são part�lhados soc�almen-
te, confirmando “uma maneira de se referir às origens ex-
clusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens 
e mulheres” (Scott, 1996, p. 02).

Na total�dade soc�al, as pessoas constroem seus cód�gos 
de �dent�ficação, suas �dent�dades na relação com o outro 
por um processo d�nâm�co e mutável de construção do eu, 
composto de elementos �nd�v�dua�s ou ps�cológ�cos e soc�a�s, 
que se expressam na med�da em que há a v�vênc�a de um 
sent�mento de pertença e ao mesmo tempo de estranhamento, 
de d�ferenc�ação, do grupo que part�c�pa. Essa d�ferenc�ação 
torna o �nd�víduo autônomo, suje�to e ator soc�al. Nessa 
perspect�va, “a identidade é a representação do ator social, 
do eu, um fenômeno cognitivo em que o ator social, o eu, é 
o objeto de conhecimento” (Andrade, 1998, p. 142). 

A �dent�dade do nervoso pode ser cons�derada como um 
bom exemplo da representação da organ�zação ou estrutura 
do eu, dada pelo senso comum, aos conhec�mentos adqu�-
r�dos sobre os fatos, atos, necess�dades e s�tuações, as ma�s 
d�versas, que compõem a v�da cot�d�ana e que se encontram 
em estado �nsat�sfatór�o para os �nd�víduos. Cons�derando 
que os objetos dos qua�s se apropr�am os �nd�víduos, como o 
conce�to da doença dos nervos, têm suas atr�bu�ções soc�a�s 
de sent�dos, art�culados e construídos, na representação e pela 
l�nguagem (Moscov�c�, 1978, 1989), entende-se que nesse 
processo é o própr�o �nd�víduo que, nas relações soc�a�s, 
define-se e se c�rcunscreve. 

Com efe�to, representar ou se representar corresponde a 
um ato de pensamento pelo qual um suje�to se relac�ona com 
um objeto (Jodelet, 1989), como o conce�to da doença dos 
nervos, just�ficando a �mportânc�a de seu estudo, na med�da 
em que, ao const�tu�r uma mane�ra de traduz�r os s�gn�ficados 
atr�buídos aos mal-estares ou as �nsat�sfações das pessoas em 
relação a d�versos aspectos de suas v�das, poss�b�l�ta uma 
aprox�mação desse conhec�mento pela v�são de gênero.

Um dos grandes desafios enfrentados perante a s�tuação 
de sofr�mento humano é a necess�dade de compreensão dos 
modos pelos qua�s as pessoas expr�mem os sent�dos atr�buí-
dos à v�vênc�a da s�tuação de doença. Estudos em saúde, sob 
o pr�sma soc�ocultural, reconhecem que a doença se const�-
tu� de s�gn�ficação. Enquanto categor�a de entend�mento, a 
doença pode ser defin�da como o conjunto de sensações ou 

s�ntomas, fís�cos ou menta�s, �nterpretados como desconforto, 
que são organ�zados em uma total�dade dotada de sent�dos 
e tem sua construção no processo de soc�al�zação (Alves & 
Rabelo, 1998). 

As representações soc�a�s, segundo M�nayo (1995, p.108), 
“são imagens construídas sobre o real” e se man�festam por 
me�o da l�nguagem, dos sent�mentos e das condutas, entre-
tanto, sua med�ação pr�v�leg�ada é a l�nguagem. 

Os grupos soc�a�s constroem noções de saúde e doença, 
formam categor�as de s�ntomas e nome�am-na, baseados em 
pr�ncíp�os própr�os de suas compreensões que or�entam e 
organ�zam as condutas e as comun�cações soc�a�s. Formam 
um corpo de conhec�mento composto por s�gn�ficados pro-
ven�entes da real�dade soc�al dos suje�tos e que se expressam 
em cód�gos ou conce�tos que aglut�nam o entend�mento 
soc�al sobre aquela s�tuação, contendo atr�bu�ção de causas, 
noções de prát�cas terapêut�cas e s�na�s de �dent�ficação 
própr�os da sua cultura. Ass�m, a concepção das doenças ou 
a sua representação é passível de d�ferentes �nterpretações, 
conforme o contexto soc�al do qual se fala, mas também 
conforme o lugar e a s�tuação do �nd�víduo dentro do grupo, 
ou seja, as sensações, s�na�s e s�ntomas corpora�s ou não-
corpora�s atr�buídos às doenças, devem ser l�das de acordo 
com cód�gos de l�nguagem também específicos a quem fala, 
e que por eles se traduz.

A “doença dos nervos” vem sendo �nvest�gada sob d�-
versas perspect�vas teór�co-metodológ�cas, pelas qua�s se 
buscam os fatores causa�s, sua provável correlação de gênero, 
ass�m como o seu s�gn�ficado, gerando uma d�vers�dade de 
resultados, caracter�zados por semelhanças e d�ferenças sobre 
o sent�do do objeto.

Alguns autores �nvest�garam a �mportânc�a do contexto 
fam�l�ar e do trabalho, como fatores causa�s da “doença dos 
nervos” em mulheres. Paula e Scott (1985), procurando 
entender os s�gn�ficados do “nome dado pelas pacientes psi-
quiátricas do Recife, ao conjunto de seus sintomas psíquicos” 
(p. 332), anal�saram a �nfluênc�a do controle paterno, como 
cr�ador de s�tuações de duplo vínculo, e a sobrecarga de traba-
lho das mulheres, expresso pr�nc�palmente no cumpr�mento 
da dupla jornada (trabalho domést�co e extra-domést�co) no 
desenvolv�mento da doença mental.

H�ta (1998), em seu estudo sobre a �dent�dade fem�n�na 
e nervoso, conclu�, a part�r de relatos de mulheres pobres 
da per�fer�a de Salvador, que a forma de �nterpretar e as 
questões �nerentes ao curso da doença “parece ser bastante 
específico a sua condição social e de experiência, e que 
não podem ser reduzidos às questões do gênero feminino 
em geral” (p. 209).

Para Duarte (1986), a “doença dos nervos” é um modo 
de expressão de um modelo de pessoa fís�co-moral, das clas-
ses trabalhadoras, que segue uma lóg�ca holíst�ca, serv�ndo 
para expressar todos os s�na�s de �nsat�sfação das pessoas a 
que são atr�buídos sent�dos de doença v�sto que, “os nervos 
são pensados como um meio de experiências, tanto físicas 
quanto morais” (Duarte, 1994, p. 85). Seu conce�to d�st�ngue 
do�s planos de envolv�mento: o fís�co, “incluindo todas as 
doenças que acometem o organismo humano”, e o moral, 
“referentes aos diversos comportamentos das pessoas” (p. 
29), todav�a, apesar dessa d�st�nção entre esses do�s planos, 
“segundo a lógica do nervoso, é possível que um evento 
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físico tenha implicações morais, ou uma experiência moral 
ter implicações físicas” (p. 85), sem de�xar de d�st�ngu�r os 
do�s planos envolv�dos.

Segundo Duarte (1986), por possu�r uma relação fam�l�ar 
de caráter complementar, a construção da �dent�dade soc�al 
de pessoa nervosa (mascul�na ou fem�n�na) tem como e�xo 
pr�nc�pal, as qual�dades e característ�cas a eles assoc�ados, 
fís�ca, mental e moral para o �deal de “ethos” mascul�no v�sto 
que, o homem se afirma por sua força fís�ca encompassada pela 
obr�gação moral de provedor da famíl�a, tanto de al�mentos, 
quanto de respe�to. Em decorrênc�a, o não cumpr�mento das 
obr�gações de mar�do, referentes ao un�verso pr�vado da casa, 
e a estrutura exter�or públ�ca e soc�al assoc�ada ao homem, 
comporta amb�gü�dades sufic�entes para promover-lhe com-
portamentos desv�antes. Ass�m, para o homem, a fome ser�a 
uma causa de perturbação nervosa pela sua �ncapac�dade de 
botar com�da dentro de casa, como também a tra�ção da mulher 
ou o comportamento �moral das filhas. 

A mulher, em opos�ção ao homem, é qual�ficada como 
essenc�almente frág�l, �nterna, pr�vada, da casa, po�s o tra-
balho fora de casa é �legít�mo, o que a �senta de apresentar 
a amb�valênc�a do homem (ser da casa e da rua). O trabalho 
domést�co não possu� valor a não ser na sua ausênc�a. O corpo 
da �dent�dade fem�n�na é const�tuído por sua capac�dade moral, 
sua honra expressa sob a fidel�dade conjugal, responsab�l�dade 
pelo desenvolv�mento dos filhos, pela reprodução (que é v�sta 
como uma obr�gação que lhe produz respe�to). Ass�m, não 
há nenhuma ênfase em suas capac�dades fís�cas e menta�s. 
A mulher pode se �nqu�etar com a poss�b�l�dade de perder 
a s�tuação de ser casada, modelo a ela dest�nado, gerando 
perturbações.

Cons�derando que as espec�fic�dades da natureza b�ológ�ca 
dos corpos, ou d�ferenças natura�s da forma e função corporal, 
determ�naram ao longo da h�stór�a espaços de atuação públ�co 
para o homem e pr�vado para a mulher, pressupomos que a 
s�gn�ficação que compõe a estrutura do conce�to da “doença 
dos nervos” entre os gêneros reflete a d�ferenc�ação de un�-
versos e exper�ênc�as v�v�das, bem como os cr�tér�os colet�vos 
estabelec�dos para ut�l�zação de seus corpos. Ou seja, que em 
suas representações sobre a doença dos nervos podem ser 
encontrados s�gn�ficados pecul�ares à cond�ção de gênero.

Concordando com a pos�ção de Duarte (1986), de que o 
campo de s�gn�ficação da “doença dos nervos” reflete a concep-
ção de pessoa e expressa um modelo de pessoa fís�co-moral, 
propomo-nos a confirmar seu trabalho de �nvest�gação dos 
s�gn�ficados atr�buídos ao conce�to da doença dos nervos, por 
me�o da ut�l�zação de uma outra abordagem empír�ca, como 
também ampl�á-lo, no que tange ao pr�sma de gênero, buscando 
d�st�nções na atr�bu�ção de s�gn�ficados desse conce�to, entre 
os un�versos mascul�no e fem�n�no. Tomando como referênc�a 
as qual�dades e característ�cas a eles assoc�ados, procurou-se 
aver�guar a poss�b�l�dade de ma�or ut�l�zação de um, entre 
esses do�s planos do modelo fís�co-moral, para expressar os 
s�ntomas da doença dos nervos entre os gêneros. 

Perspectiva teórico-metodológica

Sobre as bases do conce�to de representações colet�vas 
de Durkhe�m, Serge Moscov�c� formulou a teor�a das repre-

sentações soc�a�s, desenvolvendo uma nova �nterpretação dos 
fenômenos de representação soc�al. Moscov�c� (1978, 1996) 
chamou-as de representações soc�a�s por cons�derar que a 
soc�edade moderna é mu�to complexa, d�vers�ficada, sofren-
do constantes mudanças, julgando ma�s adequado atr�bu�r a 
expressão colet�va às soc�edades ma�s s�mples e homogêne-
as, como as estudadas por Durkhe�m (1912). Outra razão 
para esta mudança term�nológ�ca fo� a concepção de que, 
apesar das representações serem elaboradas nos processos 
de comun�cação sobre todos os fenômenos que perme�am 
a �nteração dos �nd�víduos, elas não são homogêneas nem 
tampouco part�lhadas por toda a soc�edade, uma vez que 
são formadas dentro de cond�ções soc�almente des�gua�s 
resultantes da d�v�são do trabalho. Moscov�c� caracter�za 
as representações soc�a�s como um processo cr�at�vo (de 
elaboração cogn�t�va e s�mból�ca) que serve de or�entação ao 
comportamento das pessoas, por cons�derar que esse aspecto, 
�nex�stente na concepção de Durkhe�m, revela o fenômeno de 
reprodução do pensamento. Ao enfat�zar as comun�cações de 
massa, Moscov�c� �nfere a poss�b�l�dade de se cons�derar as 
representações como um fenômeno capaz de expl�car como 
o novo é engendrado nos processos de �nterações soc�a�s e, 
�nversamente, como se produzem as representações soc�a�s. 
A teor�a das representações soc�a�s de Moscov�c� tem, por-
tanto, uma função agregadora na v�são �nd�víduo-soc�edade, 
pr�nc�palmente quando se refere à pos�ção de Durkhe�m, 
que d�st�ngu�a os estudos das representações �nd�v�dua�s 
(cons�derando-as áreas de conhec�mento da Ps�colog�a) dos 
estudos das representações colet�vas (cons�derando-as área 
da soc�olog�a), observando que o conce�to de representa-
ção soc�al é semelhante na antropolog�a e na soc�olog�a. 
Moscov�c� relat�v�za sua anál�se, por acred�tar que há uma 
rec�proc�dade entre os fenômenos ps�cológ�cos da v�da 
soc�al e cultural.

A Teor�a das Representações Soc�a�s demonstra a 
�mportânc�a pr�mord�al da comun�cação nos fenômenos 
representat�vos, v�sto que é por me�o dela que se transm�te a 
l�nguagem, que por ela mesma é portadora de representações 
soc�a�s e cultura�s.

A concepção de pessoa “doente dos nervos”, como se 
refere Duarte (1986), da perspect�va da teor�a das repre-
sentações soc�a�s, pode ser conceb�da como med�adora na 
elaboração e expressão de elementos prov�ndos das real�dades 
tanto objet�vas quanto subjet�vas dos suje�tos, no que tange 
a essa enferm�dade, v�sto que, as representações soc�a�s da 
saúde, enquanto fenômenos cogn�t�vos, envolvem a pert�-
nênc�a soc�al dos �nd�víduos com suas �mpl�cações afet�vas 
e normat�vas, com as �nter�or�zações de exper�ênc�as, de prá-
t�cas, de modelos de condutas e de pensamento, soc�almente 
�nculcados ou transm�t�dos pela comun�cação soc�al, que a 
eles estão l�gados (Jodelet, 1989). 

As representações soc�a�s, por serem elaboradas na 
fronte�ra entre o ps�cológ�co e o soc�al nos processos de 
trocas soc�a�s, são capazes de estabelecer conexões entre as 
abstrações do saber e das crenças e a “concretude” da v�da 
do �nd�víduo em seus processos de troca com os outros, per-
m�t�ndo art�cular os aspectos objet�vos e concretos da v�da 
das pessoas com os aspectos s�mból�cos, e proporc�onando 
ao pesqu�sador superar d�cotom�as entre o ps�cológ�co e o 
soc�al. 
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Por ser uma abordagem do t�po ps�cossoc�al, a Teor�a 
das Representações Soc�a�s parte do pressuposto que, para 
a compreensão das ações humanas, faz-se necessár�o con-
s�derar tanto as estruturas e organ�zações cogn�t�vas e suas 
formas de �nteração e comb�nação quanto o conteúdo e as 
or�gens soc�a�s das �dent�dades. Presume que a real�dade é 
perceb�da por um recorte, uma d�mensão dela mesma, nunca 
em s� mesma, pressupondo que a at�v�dade s�mból�ca é o 
grande art�culador desse recorte, fe�to a part�r dos sonhos, 
crenças, sensações, em que emoções e afetos emergem como 
med�adores tão s�gn�ficat�vos quanto pensamento e l�ngua-
gem, ou os processos grupa�s (Roazz�, 1987a).

A elaboração da representação soc�al é claramente 
ass�nalada pela l�nguagem, po�s ao categor�zar e nomear o 
mundo se organ�za, os objetos se mater�al�zam. Desta for-
ma, cons�deramos �mportante enfocar nesses estudos, qua�s 
objetos ou fatos soc�a�s as pessoas representam e como se 
dá essa representação. Adema�s, por sua função agregadora, 
também é �mportante procurar compreender por quê, e para 
que, as representações soc�a�s de um determ�nado objeto são 
construídas de determ�nada forma, por entender que dessa 
perspect�va emergem de forma nít�da os sent�dos dos proces-
sos de s�mbol�zação e da at�v�dade cogn�t�va em relação aos 
s�gn�ficados que o mundo externo assume ao nível da v�da 
psíqu�ca (Roazz�, W�lson & Feder�cc�, 1995, 2001).

Uma questão �mportante se coloca: em pesqu�sas sobre 
representações soc�a�s, os �nstrumentos �nterpretat�vos são 
cons�derados ma�s adequados para explorar as estratég�as 
pelas qua�s as pessoas categor�zam e elaboram s�stemas de 
class�ficação. Entretanto, essas class�ficações, em geral, são 
construídas a part�r de categor�as formuladas pelo própr�o 
pesqu�sador e não da perspect�va dos suje�tos.

Os estudos antropológ�cos da abordagem cogn�t�va 
presumem que o entend�mento da mane�ra como as pes-
soas categor�zam e atr�buem conce�tos às categor�zações é 
fundamental para determ�narmos a natureza dos conce�tos 
e a organ�zação desses pelas pessoas nas relações soc�a�s. 
Partem da perspect�va que, para se compreender como as 
pessoas percebem o mundo que as cerca, é necessár�o en-
tender como estas chegam aos julgamentos das categor�as e 
conhecer os processos de or�gem destas, pressupondo que 
as pessoas constroem representações cogn�t�vas a respe�to 
das suas exper�ênc�as. 

A forma de se chegar à or�gem das categor�as soc�a�s da 
perspect�va dos suje�tos é por me�o da anál�se da estrutura dos 
conce�tos por eles empregados para denom�narem os fatos, 
denom�narem-se, comun�carem-se e ass�m construírem um 
conhec�mento, uma �magem elaborada soc�almente, ut�l�zan-
do-se �nstrumentos ma�s adequados como os estruturados e 
os assoc�at�vos (Russel, 1994). O conce�to de estrutura aqu� 
ut�l�zado reflete a relação entre as categor�as ou expressões 
semânt�cas usadas pelas pessoas para expressarem o en-
tend�mento que têm sobre um objeto soc�al, dentro de uma 
determ�nada cultura. 

O estudo

Na busca de entender as exper�ênc�as humanas de �nsa-
t�sfações e sofr�mentos, sejam provocadas pela cond�ção de 
v�da ou pela mane�ra de compreender os fatos, procuramos 

neste trabalho �nvest�gar, na classe popular, a organ�zação 
estrutural da representação soc�al do conce�to da “doença 
dos nervos” e como a var�ável gênero está assoc�ada a essa 
organ�zação estrutural. 

Por se tratar de um estudo com uma preocupação “êm�ca” 
(Roazz�, 1987b), optou-se por �nvest�gar emp�r�camente a 
organ�zação estrutural da representação soc�al deste conce�to 
pelo levantamento do campo semânt�co, numa perspect�va 
teór�co-metodológ�ca que se baseou no parad�gma das 
representações soc�a�s (Moscov�c�, 1978) e em estudos an-
tropológ�cos que usam anál�ses mult�d�mens�ona�s, tomando 
como ponto de part�da os métodos e técn�cas da antropolog�a 
cogn�t�va2 (D’Andrade, 1995; Roazz�, 1995; Russel, 1994) e 
planejado com base na Teor�a das Facetas (Borg, 1979, 1993; 
Canter & Kenny, 1981; Dancer, 1990; Donald, 1985; Feger & 
Von Hekher, 1993; Guttman, 1965; Levy, 1985, 1993).

A Teor�a das Facetas v�sa �ntegrar a teor�a com o pla-
nejamento da �nvest�gação e seus proced�mentos e técn�cas 
de coleta, anál�se e �nterpretação dos dados (Roazz�, 1999a; 
Roazz� & D�as, 2001). Concebendo a real�dade soc�al como 
uma complexa rede de �nteração de d�versas var�áve�s, a Teo-
r�a das Facetas, de modo semelhante, trata o estudo dos con-
ce�tos como um grupo de componentes �nter-relac�onados. 
Essa Teor�a propõe proced�mentos que perm�tem �dent�ficar 
os componentes conce�tua�s e como esses componentes se 
relac�onam entre s�, por me�o de uma apresentação figurat�va, 
de forma espac�al, dos elementos que compõem o conce�to, 
perm�t�ndo que se façam �nferênc�as sobre a natureza empír�-
ca do conce�to �nvest�gado. Como proced�mento de coleta de 
dados ut�l�zou-se a apl�cação das técn�cas de assoc�ação l�vre 
e entrev�sta sem�-estruturada, e os dados foram submet�dos à 
�nterpretação e anál�se segundo o SSA (Similarity Structure 
Analysis) (para ma�ores detalhes destas anál�ses ver Roazz�, 
1995, 1999b; Roazz� & Monte�ro, 1995; Roazz�, Loure�ro 
& Monte�ro, 1996).

Método

Amostra

Fo� �nvest�gada uma amostra de 60 suje�tos, moradores 
de uma comun�dade da classe popular, composta de 30 ho-
mens e 30 mulheres, com �dades entre 18 a 65 anos. Todos 
os part�c�pantes sab�am ler e escrever, com uma permanênc�a 
de pelo menos do�s ou três anos na escola. Ut�l�zou-se como 
mater�al para a coleta de dados deste trabalho protocolos 
para anotação dos dados pessoa�s dos suje�tos e um rote�ro 
de entrev�sta sem�-estruturada contendo sete perguntas para 
ass�m desencadear a expressão do conhec�mento dos suje�tos 
sobre a doença de nervos. 

Para compos�ção da amostra, foram empregados os 
segu�ntes cr�tér�os:

- O cr�tér�o geográfico – que s�gn�ficou a escolha aleatór�a 
de três ruas, em cada uma das quatro áreas da comun�dade, 
perfazendo um total de 12 ruas escolh�das por área e 48 ruas 

2 Russel, em seu l�vro Research Methods in Anthropology: Qualitative 
and Quantitative Approaches, mostra que estes são métodos e técn�cas 
bastante usados em antropolog�a cultural há ma�s de 20 anos.
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no total. Em cada duas ruas, por área, do�s homens e duas 
mulheres eram abordados e na terce�ra rua abordou-se um 
homem e duas mulheres ou do�s homens e uma mulher, de 
forma que ao final da coleta por área, fo� possível perfazer 
um total de 15 suje�tos. 

- Cond�ções fís�cas da morad�a – v�s�taram-se, em cada 
rua, casas em d�ferentes estados de conservação e construções 
d�ferentes, ou seja, de alvenar�a e do t�po barraco. 

- Cr�tér�o de horár�o – a coleta aconteceu durante o pe-
ríodo da manhã e no período da tarde durante os d�as úte�s 
da semana e aos sábados e dom�ngos para que pudessem ser 
encontradas as pessoas que trabalham fora da comun�dade. 

Procedimento

Para se chegar aos part�c�pantes desta �nvest�gação fo� 
estabelec�do, �n�c�almente, contato com o posto comun�tár�o 
de saúde. Mu�tas das �nformações sobre a comun�dade foram 
fornec�das pelas agentes de saúde e pessoas que procuravam 
os serv�ços do posto, bem como pelos comerc�antes do 
mercado públ�co.

Os part�c�pantes foram abordados �nd�v�dualmente, em 
suas casas, em seus estabelec�mentos comerc�a�s ou na rua e 
sol�c�tados a colaborarem com uma pesqu�sa da Un�vers�dade 
Federal de Pernambuco (UFPE). Nenhuma �nformação sobre 
o objeto de �nvest�gação, o objet�vo da pesqu�sa, fo� fornec�da 
antes de se coletar os dados por me�o da técn�ca de assoc�ação 
l�vre, em que os suje�tos foram sol�c�tados a expressarem de 
forma l�vre e �nstantânea as palavras que lhe ocorressem, 
que se passassem em suas mentes, med�ante a evocação da 
expressão “doença dos nervos”, de acordo com a segu�nte 
�nstrução: “Diga, o mais rápido possível, todas as palavras 
que passam pela sua cabeça quando você pensa na ‘doença 
dos nervos’”. Não houve l�m�tação de tempo para a execução 
dessa tarefa e, em todos os casos, após a compreensão da 
�nstrução, as respostas foram fornec�das com mu�ta rap�dez, 
num tempo méd�o de um m�nuto. 

Apesar de termos escolh�do suje�tos alfabet�zados, com 
o �ntu�to de ped�r que escrevessem uma l�sta de palavras, na 
apl�cação dessa técn�ca, e apesar de termos se encontrado 
mu�tas pessoas com nível de escolar�dade secundár�o, de-
c�d�u-se que a própr�a entrev�stadora anotar�a as respostas 
que fossem dadas para ev�tar que algumas palavras fossem 
om�t�das, por conta de mu�tos suje�tos terem d�ficuldades em 
escrevê-las e desta forma se controlar uma possível var�ável, 
un�form�zando o proced�mento de coleta.

Alguns part�c�pantes apresentaram d�ficuldades no enten-
d�mento das �nstruções para real�zação dessa técn�ca. Nestes 
casos, a pesqu�sadora apresentava um exemplo, ut�l�zando 
uma palavra qualquer e algumas possíve�s palavras e expres-
sões que poder�am ser a ela relac�onadas. Por exemplo, a 
palavra festa. A pesqu�sadora expl�cava: “Se eu lhe dissesse 
a palavra festa, você poderia me responder que festa lhe 
lembra música, alegria, bebida, brigas, conversa, etc.”.

Além da assoc�ação l�vre, ut�l�zou-se também como ma-
ter�al para a coleta de dados protocolos para anotação dos 
dados pessoa�s dos part�c�pantes e um rote�ro de entrev�sta 
sem�-estruturada contendo se�s perguntas para desencadear a 
expressão do conhec�mento dos suje�tos sobre a “doença de 
nervos”. As perguntas fe�tas foram: 1) Você já ouv�u falar da 

“doença dos nervos”? 2) Que t�po de pessoa pode sofrer dessa 
doença? 3) O que leva você a perceber que uma pessoa sofre 
dos nervos? 4) O que leva uma pessoa a sofrer dessa doença? 
5) O que deve ser fe�to para se l�vrar dessa doença? 6) Você 
conhece alguém que de�xou de ter essa doença? Dev�do a 
problema de espaço neste art�go serão apresentados somente 
os resultados da Assoc�ação L�vre. 

Resultados

A pr�me�ra etapa da anál�se dos dados fo� a l�stagem de 
todas as palavras e expressões fornec�das pelos suje�tos na 
apl�cação da técn�ca de assoc�ação l�vre. Essa l�stagem re-
sultou na obtenção de 272 expressões, das qua�s 148 foram 
fornec�das pelas mulheres e 124 pelos homens, ficando uma 
méd�a de 4,5 respostas por suje�to. Essa etapa do processo de 
anál�se dos resultados já perm�t�a ver�ficar emp�r�camente a 
ex�stênc�a de 86 t�pos de categor�as na representação soc�al da 
“doença dos nervos”, as qua�s, ao serem agrupadas de acordo 
com a s�m�lar�dade de s�gn�ficados, or�g�naram 22 categor�as 
de anál�se. O julgamento de s�m�lar�dades de s�gn�ficados 
das categor�as segu�u os do�s cr�tér�os ou �ndíc�os (s�ntomas 
fís�cos e s�ntomas mora�s) apontados por Duarte (1986) 
como const�tu�ntes da s�gn�ficação do conce�to. Ao final 
desse processo, obt�veram-se três grupos de categor�as: os 
s�ntomas mora�s (apresentou o ma�or número de respostas), 
os s�ntomas fís�cos e acrescentaram-se os fatores causa�s.

Foram cons�derados como s�ntomas fís�cos aqueles que 
se apresentam ma�s ev�dentes no corpo. Em opos�ção, con-
s�deraram-se s�ntomas mora�s aqueles ma�s perceptíve�s pelo 
comportamento. Para denom�nar as categor�as, segu�ram-se 
alguns cr�tér�os, como: a expressão que apresentou o ma�or 
número de respostas emprestou o nome à categor�a; ou es-
colheram-se aquelas que possuíam um sent�do englobante 
das dema�s. Observamos que a construção dessas categor�as 
procurou pr�v�leg�ar o consenso quant�tat�vo e qual�tat�vo dos 
dados, de acordo com a metodolog�a que fo� empregada. Os 
s�ntomas que d�sseram respe�to às característ�cas fís�cas fo-
ram refer�dos por 18 expressões d�ferentes e ma�s da metade 
destas apresentou apenas uma resposta. Isso levou a uma 
nova categor�zação, baseado no cr�tér�o de s�m�lar�dade do 
s�ntoma, como por exemplo “tremor”, “tremedeira” e “voz 
trêmula” compôs a categor�a “tremedeira”. 

A Tabela 1 apresenta 1) as categor�as alocadas sob os 
três cr�tér�os, s�ntomas fís�cos, s�ntomas mora�s e as causas 
assoc�adas ao conce�to da doença dos nervos e 2) a porcen-
tagem das respostas fornec�das pelo gênero fem�n�no, pelo 
gênero mascul�no.

Conforme mostra a tabela, o�to categor�as apresenta-
ram s�ntomas e aspectos fís�cos assoc�ados a “doença dos 
nervos”. Em sua total�dade, as categor�as que compõem o 
grupo de s�ntomas fís�cos foram ma�s refer�das pelo gênero 
fem�n�no do que pelo gênero mascul�no. Destas se destacam 
as categor�as “caretas”, “choro” e “dores” (composta pelas 
expressões “dor de barriga” e “dor de cabeça”), por terem 
s�do refer�das apenas pelo sexo fem�n�no.

O grupo de categor�as referente aos s�ntomas mora�s 
apresentou o dobro do número de respostas que os outros do�s 
grupos. Também se observa uma d�ferença de ma�s de 10%, 
no total de respostas deste grupo, em favor das mulheres. Essa 
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d�ferença se eleva nas categor�as “aperreio”, “decepções”, 
“descontrole”, “medo” e “necessidades”.

Para as respostas referentes às causas da “doença dos 
nervos”, a porcentagem de respostas se mostrou ma�or em re-
lação aos s�ntomas fís�cos, observando-se com uma d�ferença 
de ma�s de 10% em favor do gênero mascul�no. Essa elevação 
é produz�da pela porcentagem de respostas nas categor�as 
“alcoolismo”, “problema familiar“ e ”situação financeira”. 
No Apênd�ce encontra-se descr�ta, de forma detalhada, a 
anál�se qual�tat�va dos dados, tomando como referênc�a, para 
apreensão dos s�gn�ficados dessas categor�as, a contr�bu�ção 
de d�versos autores, e em espec�al a de Duarte (1986). 

Após a defin�ção das categor�as que conformam a estru-
tura do conce�to, apl�cou-se um novo tratamento aos dados, 
o SSA para se determ�nar o grau de �nter-correlações dessas 
categor�as entre s� na compos�ção da estrutura do conce�to da 
“doença dos nervos”. O SSA (Similarity Structure Analysis) 
é um subgrupo de um conjunto de anál�se de dados denom�-
nadas anál�ses escalonares mult�d�mens�onal (MDS), a part�r 
do qual se retrata a estrutura de dados num modelo espac�al, 
em que o elemento essenc�al da defin�ção de todo método 
de escalonagem mult�d�mens�onal é a representação espac�al 
da estrutura de dados (Young, 1987). Essa anál�se constró� 
uma representação geométr�ca dos dados, usualmente em 
um espaço eucl�d�ano, de d�mens�onal�dade mín�ma. Esta 
anál�se constró� uma representação geométr�ca dos dados, 
usualmente em um espaço eucl�d�ano, de d�mens�onal�dade 
mín�ma, onde as categor�as são representadas graficamente 
como pontos. Quanto ma�s próx�mas as categor�as est�verem 
local�zadas neste espaço (os pontos que as representam), 
ma�or a correlação entre elas e v�ce-versa (Guttman, 1968; 
Young, 1987). Em segu�da ut�l�zamos o método de variáveis 
externas como pontos (Amar & Cohen, 1999; Roazz� & D�as, 
2001), para estabelecer a correlação ex�stente entre a estrutura 
conce�tual encontrada e os gêneros.

Antes de apresentar os resultados, v�sando melhor com-
preender a escolha das anál�ses ut�l�zadas nessa �nvest�gação, 
é �mportante ressaltar algumas preocupações teór�co-metodo-
lóg�cas. Na perspect�va da Teor�a das Facetas que adotamos 
neste estudo, v�sto que as var�áve�s não são conceb�das como 
ent�dades d�scretas �soladas entre s�, mas pr�nc�palmente 
�nter-relac�onadas, o pr�me�ro passo é estabelecer qual é 
a estrutura subjacente aos dados. Em nosso estudo, ma�s 
espec�ficamente, esta estrutura relac�onal refere-se às cate-
gor�as cr�adas a part�r da assoc�ação l�vre. O segundo passo 
é ver�ficar como as var�áve�s �ndependentes (tratadas como 
var�áve�s externas nas anál�ses mult�d�mens�ona�s) estão re-
lac�onadas com essa estrutura (não as var�áve�s dependentes 
�soladas). Esse segundo passo é um avanço em relação ao 
uso de técn�cas de anál�ses MDS cláss�cas. De fato estas 
têm s�do quest�onadas por não serem capazes de l�dar com 
sub-populações (Do�se, Clémence & Lorenz�-C�old�, 1993). 
Essa técn�ca poss�b�l�ta �ntegrar sub-populações nos mapas 
ou projeções MDS, �.e., poss�b�l�ta local�zar espac�almente 
var�áve�s externas (os do�s gêneros) como pontos na estru-
tura �nterna representada na projeção ou mapa SSA que, é 
�mportante subl�nhar, permanece inalterada. Ass�m, no lugar 
de anal�sar d�ferentes mapas SSA, um de cada subgrupo, é 
produz�do um ún�co mapa �ntegrado representando ao mesmo 
tempo a estrutura das categor�as e os do�s subgrupos – os 
do�s gêneros (para melhores detalhes ver Roazz�, 1995 e 
Roazz� & D�as, 2001). A F�gura 1 resume essas duas anál�-
ses empreend�das, apresentando a representação espac�al da 
organ�zação estrutural do conce�to da “doença dos nervos” e 
sua �nter-relação com as var�áve�s externas gênero mascul�no 
e gênero fem�n�no.

A organ�zação estrutural do conce�to apresentou uma 
configuração do t�po ax�al composta por três reg�ões d�st�n-
tas. Na parte �nfer�or esquerda, local�zaram-se as categor�as 
relac�onadas aos s�ntomas fís�cos, na parte �ntermed�ár�a, as 

Categorias gêneros
Feminino Masculino Total

Sintomas Físicos
Ataque 1.10 0.74 1.84
Caretas 1.10 0 1.10
Choro 1.47 0.37 1.84
Dores 1.84 0.37 2.21
Insônia 2.21 1.84 4.04
Náuseas 0.37 0.74 1.10
Stress 0.74 1.10 1.84
Tremedeira 2.21 2.21 4.41
Total 11.03 7.35 18.38
Sintomas Morais
Abandono 0.74 1.47 2.21
Agitação 6.62 6.25 12.87
Aperreio 6.62 4.04 10.66
Decepções 1.10 0 1.10
Descontrole 3.31 1.10 4.41
Doença 4.41 3.68 8.09
Medo 6.62 3.31 9.93
Necessidades 1.47 0.37 1.84
Nervosismo 3.31 2.94 6.25
Total 34.19 23.16 57.35
Causas
Alcool�smo 0 2.21 2.21
Ambiente 1.84 1.47 3.31
Nascença 0.37 0.37 0.74
Problema Familiar 1.47 2.21 3.68
Situação Financeira 5.51 8.82 14.33
Total 9.19 15.07 24.26
Total de respostas 54.41 45,59 100,00

Tabela 1. Porcentagem de cada categor�a por cada grupo (fem�n�no e mascul�no).
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categor�as referentes aos s�ntomas mora�s e na parte super�or, 
as categor�as alocadas como causas.

Com relação aos gêneros, o sexo fem�n�no aparece bem 
no centro do agrupamento de s�ntomas fís�cos, enquanto o 
sexo mascul�no s�tuou-se numa pos�ção �ntermed�ár�a entre 
os s�ntomas mora�s e os fatores causa�s. 

No grupo de s�ntomas fís�cos, a “tremede�ra”, as “care-
tas” e o “stress”, mostram-se bastante assoc�ados entre s� 
e ma�s próx�mos do “choro” e das “náuseas”. A “�nsôn�a” 
aparece �solada dos dema�s s�ntomas, enquanto as “dores” e 
o “ataque”, bastante �nterrelac�onados, colocam-se d�stantes 
das dema�s categor�as.

No grupo dos s�ntomas mora�s, �ntermed�ár�o na configu-
ração, percebe-se uma ma�or �nter-correlação entre o “des-
controle”, o “nervoso” e o “aperre�o”, enquanto as dema�s 
categor�as denotam uma correspondênc�a ma�s tênue entre 
s�, como a “ag�tação” e a “doença”, o “medo”, as “necess�-
dades”, o “abandono” e as “decepções”.

Na parte super�or, onde se colocam os s�ntomas causa�s, 
observamos duas correlações: uma entre “s�tuação finance�-
ra” e “amb�ente” e outra entre “alcool�smo” e “problemas 
fam�l�ares”. A categor�a “nascença” aparece �solada das 
dema�s. A�nda podemos observar correlações das catego-
r�as entre os três grupos: a “tremede�ra”, as “caretas” e o 
“stress” aprox�mam-se da “ag�tação” e da “doença”, ass�m 
como o “medo” da “�nsôn�a”. Também mostram uma ma�or 
correlação entre grupos, as categor�as “s�tuação finance�ra” 
e “necess�dades”.

De acordo com os resultados apresentados, pode-se afir-
mar que o gênero fem�n�no se ut�l�za ma�s de s�ntomas fís�cos, 
como as “caretas”, o “choro” e as “dores”, para representar 
soc�almente seu mal-estar e perturbações, do que o gênero 
mascul�no, enquanto o gênero mascul�no se ut�l�za ma�s dos 
s�ntomas mora�s e fatores causa�s, como o “alcool�smo”, a 
“s�tuação finance�ra”, a “ag�tação” e o “aperre�o” para ex-
pressar suas �nsat�sfações.

Pode-se a�nda acrescentar que os s�ntomas fís�cos das 
mulheres como a “tremede�ra”, as “caretas” e o “stress” apa-

recem assoc�ados a um quadro de “ag�tação” e de “doença”, 
ass�m como a “�nsôn�a” das mulheres está mu�to relac�onada 
a um estado de “medo”. Como também podemos ressaltar 
que o estado de “abandono”, a que se referem os homens, 
está relac�onado com a sua “s�tuação finance�ra”.

Discussão e Conclusão

O �nteresse pr�nc�pal desta pesqu�sa fo� �nvest�gar, na clas-
se popular, a organ�zação estrutural da representação soc�al do 
conce�to da “doença dos nervos” e a relação do gênero com 
essa estrutura, cons�derando que d�versos estudos assoc�am 
a “doença de nervos” ao gênero fem�n�no, apresentando 
d�versos argumentos à razão do fenômeno.

Nossa proposta de �novação metodológ�ca provém de 
quest�onamentos sobre a cr�ação das categor�as de anál�ses 
por me�o dos métodos usualmente empregados nos estudos 
soc�ocultura�s, pr�nc�palmente na área de representações 
soc�a�s, por entendermos que, mu�tas vezes, categor�as em-
pregadas por um �nd�víduo, com uma h�stór�a, gênero, tempo 
e lugar, são tomadas como representat�vas de um grupo. 

Nosso objet�vo fo� ver�ficar emp�r�camente a estrutura do 
conce�to, por uma proposta metodológ�ca geralmente ut�l�za-
da em estudos “êm�cos” na área da antropolog�a cogn�t�va, 
empregando cr�tér�os de anál�se que, segundo Duarte (1986), 
conformam a noção de pessoa, na classe popular, abarcando 
as d�mensões fís�ca e esp�r�tual, traduz�das em s�ntomas 
fís�cos-mora�s. Contudo, apesar de concordarmos com esse 
autor em que a ação de fatores causa�s provocam danos 
mora�s sobre o comportamento dos �nd�víduos, dec�d�mos 
encarar as causas como um cr�tér�o d�st�nto dos dema�s. Essa 
dec�são baseou-se no pressuposto de que, para apreendermos 
o entend�mento que as pessoas possuem de um objeto, de seus 
saber sobre o objeto estudado, de suas rac�onal�dades, faz-se 
necessár�o cons�derar o contexto soc�al, suas característ�cas e 
pr�ncíp�os cultura�s, como afirma Jovchelov�tch (2001).

Da perspect�va teór�co-metodológ�ca usada, que se d�fe-
renc�a dos autores c�tados (Duarte, 1986; H�ta, 1998; Paula 
& Scott, 1985), encontramos correspondênc�a entre as cate-
gor�as por eles apontadas e as encontradas pelo levantamento 
do campo conce�tual, pela técn�ca de assoc�ação l�vre, o que 
proporc�ona um caráter de ma�or val�dade aos resultados. 
Mostramos que na representação soc�al da organ�zação 
estrutural da “doença dos nervos”, numa configuração do 
t�po ax�al, composta por três d�st�ntas reg�ões, d�str�buem-se 
categor�as dos três cr�tér�os ut�l�zados: os s�ntomas fís�cos, os 
s�ntomas mora�s e os fatores causa�s, ev�denc�ando a �mpor-
tânc�a de ut�l�zarem-se outras metodolog�as em pesqu�sas de 
representação soc�al. Percebemos pela metodolog�a ut�l�zada 
que a representação dessa estrutura d�ferenc�a-se de acordo 
com os gêneros, na med�da em que as mulheres art�cularam 
a representação da doença enfat�zando os s�ntomas fís�cos, 
enquanto os homens enfat�zaram os s�ntomas mora�s e fa-
tores causa�s. 

Levando em conta os resultados apresentados, em que 
predom�nou uma s�gn�ficação de comportamento no gênero 
mascul�no, enquanto que as mulheres, refer�ram-se ma�s aos 
s�ntomas fís�cos, entendemos que os s�gn�ficados atr�buídos 
a “doença dos nervos” estão fortemente relac�onados aos 
fatores sóc�o-econôm�cos, mas também às exper�ênc�as e 

Figura 1. Anál�se SSA das categor�as sobre a doença dos nervos 
cons�derando como var�áve�s externas homens e mulheres (Coordenada 1 
versus 2 da anál�se tr�d�mens�onal, Coefic�ente de al�enação: 0.16).
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v�vênc�as específicas aos gêneros. Como também podemos 
comprovar, segundo Guaresch� (1995), a real�dade entre-
v�sta por Moscov�c� (1989), ao afirmar que o conce�to de 
representação soc�al deve dar conta de uma real�dade que 
compreenda as d�mensões fís�cas, soc�a�s e cultura�s.

Podemos d�zer que, ao se apropr�arem de uma �magem 
como a dos nervos para expressarem suas subjet�v�dades, 
as pessoas se ut�l�zam da l�nguagem para representarem 
suas �nsat�sfações pessoa�s, conforme pr�ncíp�os cultura�s 
norteadores de suas �dent�dades soc�a�s, sobretudo de gênero 
e classe soc�al. E ma�s, conforme o conce�to de pol�fas�a 
cogn�t�va, proposto por Moscov�c� (1989), d�ferentes t�pos 
de rac�onal�dade estão presentes num mesmo �nd�víduo, 
conforme a s�tuação em que ele se encontra, como classe 
soc�al e gênero (Jovchelov�tch, 2001).

Ao elegerem os nervos num sent�do ma�s fís�co, as mu-
lheres podem demonstrar a prevalênc�a de um referenc�al de 
pessoa, que conforma a noção de eu, de seu ser, remet�do 
a aprend�zagem de dores fís�cas prov�ndas de suas v�vên-
c�as das funções reprodut�vas e enfat�zadas pela cultura. 
Contrar�amente, ao se apropr�arem da d�mensão moral, os 
homens parecem ancorar-se numa perm�ss�v�dade soc�al 
para a expressão de seus comportamentos.

Concluímos que, a organ�zação estrutural do conce�to 
da “doença dos nervos” comporta os traços e os valores 
cultura�s que caracter�zam homens e mulheres, mostrando 
como a cultura também determ�na cód�gos d�ferenc�ados 
para extravasarem suas perturbações. Por seu caráter pr�va-
do, as mulheres atr�buem s�gn�ficados num sent�do voltado 
para a �nter�or�dade, que se mostram ma�s pelo corpo, 
enquanto os homens, pelo seu caráter públ�co, atr�buem 
s�gn�ficados num sent�do de exter�or�dade que se expressam 
pelo comportamento. 
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Apêndice

Descr�ção das categor�as: Tomou-se como referênc�a, para apreensão dos s�gn�ficados dessas categor�as, a contr�bu�ção 
de d�versos autores, e em espec�al a de Duarte (1986): 

Ataque: Fo� tomado enquanto s�ntoma fís�co v�sto que, nessa cond�ção, o suje�to apresenta mu�tas sensações em seu 
corpos cons�derados anorma�s ou �ncomuns no seu d�a-a-d�a, o que pode configurar-se como um quadro de doença. Segun-
do Duarte, o ataque é uma forma aguda de expressão do nervoso, tanto de s�ntomas fís�cos quanto mora�s, para ambos os 
gêneros v�sto que, a configuração desse conjunto de s�ntomas sofre uma aval�ação moral sobre o seu comportamento, e que 
a forma de sua expressão também se d�ferenc�a entre os gêneros, dado o caráter de �nter�or�dade e pr�vado da mulher, em 
opos�ção o caráter públ�co e exter�or do homem. 

Caretas e tiques: Foram apreend�dos como s�ntomas fís�cos, por apresentar em um caráter externo v�sível, no corpo, e 
pode-se entender que a sua assoc�ação a s�tuação de doença é fe�ta por uma certa relação com o que Duarte chama de caráter 
de condut�b�l�dade dos nervos. As caretas e t�ques representar�am, ass�m, uma obstrução do fluxo normal de expressões de 
perturbação dos nervos, que são �mag�nados como fios condutores. O fato dessa categor�a haver s�do ma�s refer�da pelas 
mulheres pressupõe uma �magem de obstrução das expressões de perturbações por outras v�as cons�deradas mora�s.

Choro: Fo� apreend�do enquanto s�ntoma fís�co pelo seu caráter exter�or e a sua assoc�ação com outros s�ntomas fís�cos, 
como a dor de cabeça. A configuração de doença conforma-se sempre com o choro como reação ao desconforto. Em contra-
part�da, o choro é cons�derado como fenômeno moral, por se assoc�ar a �dé�a de fraqueza, de não res�stênc�a aos estímulos. 
Vale ressaltar que o fato dessa categor�a apresentar d�ferenças s�gn�ficat�vas entre os gêneros leg�t�ma as or�entações de 
condutas sexua�s em nossa cultura como, “homem não chora”.

Stress: Fo� aqu� v�sto sob seu aspecto de s�ntoma fís�co, por se cons�derar que a representação de doença está mu�to l�gada 
ao corpo. O conteúdo dessa categor�a denota uma aprox�mação dos l�m�tes suportáve�s de suas forças fís�cas na real�zação 
de suas tarefas cot�d�anas, dentro dos seus cr�tér�os de normal�dade e equ�líbr�o. Tanto homens quanto mulheres em suas 
tarefas d�ár�as, como coloca Loyola (1984:126) “por estar a noção de saúde muito ligada a força – que a comida mantém e 
estimula – força utilizável no trabalho, único elemento que lhes fornece os meios de subsistência”. A contrapart�da moral 
do stress ser�a ass�m a noção de fraqueza, pr�nc�palmente por ser provocada pela fome. Ressalta-se que não houve d�ferenças 
s�gn�ficat�vas entre os gêneros na ut�l�zação dessa categor�a, apesar da �dé�a de fraqueza fís�ca ser um atr�buto fem�n�no, o 
que poder�a levar a uma prevalênc�a dessa categor�a pelas mulheres. 

Tremedeira: Tomado enquanto s�ntoma fís�co pelo aspecto característ�co de perda de controle sobre o corpo, como 
se ele se tornasse autônomo, sem obedecer a nenhum controle da vontade. Essa representação remete a �magem concreta 
dos fios de nervos dentro do corpo, concretos, pulsantes, como ressalta Duarte. Ao mesmo tempo apresenta uma d�mensão 
moral de desequ�líbr�o postural sem d�ferenc�ação entre homens e mulheres.

Dores: Entend�das como exper�ênc�as fís�cas desagradáve�s, que compõem o quadro da doença. Segundo Duarte, as 
dores estão l�gadas a representação de uma sens�b�l�dade per�fér�ca dos nervos. Essa representação possu� um peso s�mbó-
l�co s�gn�ficat�vo, por remeter-se também a perturbações mora�s, em expressões como “isso só me dá dor de cabeça”. Essa 
categor�a fo� refer�da ma�s pelas mulheres do que pelos homens.

Náuseas: Um s�ntoma claro de desconforto fís�co, também componente do quadro de enferm�dade que deb�l�ta o corpo. 
A náusea pode ser entend�da sob o nódulo da comun�cação nervosa refer�do por Duarte, em que se �mag�na que os nervos 
provocam mov�mentos, como nesse caso, de sa�r/entrar. Como uma �ntenção de saída de alguma co�sa perturbadora do 
�nter�or para o exter�or, ou uma obstrução desse mov�mento de saída. Houve uma �gualdade de referênc�a dessa categor�a 
entre os gêneros.

Insônia: Aqu� entend�da como s�ntoma fís�co pela sua repercussão comprometedora a todo o corpo. O sono, segundo 
Duarte, é central na qual�ficação da ma�or ou menor perturbação dos suje�tos, por ser comparado a paz, a calma, ao equ�lí-
br�o. A sua opos�ção ou sua ausênc�a constante pode ser cons�derada como doença. Essa categor�a não apresentou destaque 
s�gn�ficat�vo entre os gêneros.

Abandono: Referente às necess�dades das relações afet�vas, quebra de uma �nteração com pessoas próx�mas, como os 
fam�l�ares e o cônjuge. Esse t�po de resposta fo� apresentado tanto por homens quanto por mulheres, no entanto, os homens 
fizeram esse t�po de referênc�a em dobro. Englobou as expressões “solidão”, “carência de afeto” e “traição amorosa”. Essa 
categor�a aponta para pelo menos do�s cam�nhos: o pr�me�ro d�z respe�to a questão cultural, que apresenta um julgamento 
de valor moral para o homem que é traído por sua mulher ou companhe�ra, e o segundo parece reflet�r o estado de abandono 
em que são colocados os homens, pelas suas mulheres e filhos, como pun�ção pela conduta empregada durante o convív�o, 
em contrapart�da, a sol�dão e o abandono em que se acham as mulheres, pela desvalor�zação de seus mar�dos.

Agitação: Referente as sensações, sent�mentos e expressões do que as �ncomodam, reconhec�dos em forma de compor-
tamentos. Compôs-se das expressões: “agitação”, “agressão”, “impaciência”, “irritação”, “tensão”, “mau humor”, “pa-
lavrões”, “pressão”, “violência” e “tortura”. Esse t�po de resposta apareceu em número semelhante para ambos os sexos. 
Mu�to característ�ca da representação da doença dos nervos, a ag�tação remete a um romp�mento dos cr�tér�os e normas 
estabelec�dos pela noção de normal�dade, ultrapassando os l�m�tes de tempo e espaço na comun�cação soc�al.

Medo: Referente aos sent�mentos ma�s claros para as pessoas e que apontam para s�tuações em que estas não conseguem 
v�slumbrar poss�b�l�dades de mudanças. Const�tu�u-se das expressões: “medo”, “angústia”, “ansiedade”, “apreensão”, “de-
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pressão”, “insegurança”, “impressionado”, “intranqüilidade”, “pavor”, “raiva”, “revolta”, “tristeza” e “vergonha”. O gênero 
fem�n�no apresentou um número de respostas ma�or que o dobro do número de resposta do gênero mascul�no. O medo, se 
tomado como uma reação defens�va a uma ameaça, aponta aqu�, para uma s�tuação de constante ameaça às mulheres.

Decepções: Referente as s�tuações que apontam para o fim das poss�b�l�dades de mudança. A constatação de que nada 
va� mudar no sent�do das expectat�va cr�adas. Compôs-se das expressões: “decepções”, “constrangimento” e “morte”. Essa 
categor�a apresenta respostas apenas fem�n�nas. 

Nervoso: Parece haver aqu� uma �magem global da doença, abarcando todos os s�ntomas, referente ao estado ou con-
d�ção geral das pessoas, cond�zente com a �dent�dade, segundo Duarte. Essa categor�a apresentou número semelhante de 
respostas para ambos os gêneros e engloba as expressões “nervoso” e “nervosismo”. 

Doença: Referente a um estado ma�s �nterno da doença dos nervos, um estado permanente e d�stante dos dema�s, pela 
�dé�a de seu caráter �rreversível. O número de respostas entre os gêneros nessa categor�a, não apresentou d�ferenças s�gn�-
ficat�vas. Engloba as expressões “doença”, “anormal”, “debilidade mental”, “doidice”, “doido”, “loucura”. 

Aperreio: Essa categor�a possu� um amplo espectro de sent�dos. Aparece como referente às s�tuações cot�d�anas e d�fíce�s 
de serem enfrentadas no cu�dado com a famíl�a, seja por carênc�a de recursos mater�a�s ou prov�ndas dos relac�onamentos 
conjuga�s, fil�a�s e de v�z�nhança. Essa categor�a englobou as expressões “aperreio”, “perturbação” e “preocupação” e 
fo� ma�s refer�da pelo gênero fem�n�no. Alguns estudos, �nclus�ve Duarte, assoc�am o aperre�o às mulheres, v�sto que o 
domín�o domést�co se encontra e�vado de relações �nterpessoa�s, o que pode provocar desentend�mentos, ao mesmo tempo 
em que requer a adm�n�stração fem�n�na. 

Descontrole: Referente a um estado ma�s temporár�o e ocas�onal, como que �ntermed�ár�o para se chegar a um estado 
de doença. Nessa categor�a as respostas fem�n�nas aparecem em ma�or número, em relação às respostas mascul�nas, e está 
composta pelas expressões “descontrole”, “desequilíbrio”, “desespero” e “transtorno”. 

Necessidades: As respostas que compõem essa categor�a foram ma�s fornec�das pelo sexo fem�n�no. Pode-se assoc�ar 
esse dado a �dent�ficação das mulheres com a função e responsab�l�dade de cu�dar dos filhos, dos doentes, da casa, da v�da 
soc�al e das tarefas �nerentes a esse papel a elas atr�buído. Essa categor�a engloba as expressões: “necessidade de cuidado”, 
“necessidade de paciência”, “necessidade de remédio” e “necessidade de higiene”. 

Alcoolismo: Apesar do alcool�smo ser cons�derado tanto um problema fís�co quanto um problema moral, a dependênc�a 
dessa droga fo� cons�derada pelos suje�tos como causa da doença dos nervos. Essa categor�a se compôs das expressões 
“alcoolismo” e “drogas”. Apenas o gênero mascul�no forneceu esse t�po de resposta. 

Ambiente: Algumas das respostas dessa categor�a referem-se as d�ficuldades enfrentadas pelos suje�tos com a qual�dade 
dos serv�ços prestados pelo Estado em sua comun�dade e consequentemente a assoc�ação da falta de recursos bás�cos à 
sobrev�vênc�a como fatores causa�s da doença. Outras apontaram para as d�ficuldades de conv�vênc�a com a v�z�nhança. 
Englobou as expressões “saúde”, “sede”, “moradia”, “educação”, “barulho” e “falta de respeito”. O número de respostas 
para essa categor�a fo� semelhante para ambos os gêneros. 

Situação financeira: Referente às cond�ções de sobrev�vênc�a e de reprodução do grupo, essa categor�a se d�ferenc�a da 
anter�or por apresentar uma grande ênfase a questão do trabalho, para sat�sfação das necess�dades bás�cas, conformando a 
noção de causa da doença dos nervos, pelo gênero mascul�no, que apresentou um número de respostas mu�to ma�or que o 
gênero fem�n�no. Fo� composta pelas expressões “situação financeira”, “desemprego”, “fome”, “dificuldades”, “miséria”, 
“falta de remédio”, “problemas”. 

Problemas de família: Refere-se às d�ficuldades constantemente enfrentadas no relac�onamento fam�l�ar, os desenten-
d�mentos do cot�d�ano. Compõem essa categor�a “os problemas de família” e as “brigas”. O número de respostas entre os 
gêneros nessa categor�a é semelhante, apresentando um leve destaque para o gênero mascul�no. 

Nascença: Referente à noção de causal�dade genét�ca e/ou a hered�tar�edade de fatores prov�ndos da s�tuação e �nteração 
soc�al. Nenhuma d�ferença entre os gêneros na v�são dessa causa fo� apresentada.


