
Universidade de Brasília 

Instituto de Ciências Sociais 

Departamento de Antropologia 

 

 

 

 

 

 

Cabeça ruim, morrência do braço e perna esquecida 

Convivendo e cuidando do derrame na Guariroba, Ceilândia/DF 

 

Jéssica Monique Batista 

 

 

 

Monografia apresentada ao Departamento 
de Antropologiada Universidade de 
Brasília, como parte dos requisitos 
àobtenção do grau de bacharel em Ciências 
Sociais comhabilitação em Antropologia. 
 

 

 

 

 

 

Brasília, dezembro de 2014 

  



Universidade de Brasília 

Instituto de Ciências Sociais 

Departamento de Antropologia 

 

 

 

 

 

 

Cabeça ruim, morrência do braço e perna esquecida 

Convivendo e cuidando do derrame na Guariroba, Ceilândia/DF 

 

Jéssica Monique Batista 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Soraya Fleischer - Presidente da 
banca. Departamento de Antropologia, 
Universidade de Brasília 

Profa. Dra. Rosamaria Giatti Carneiro. Membro 
da banca. Departamento de Saúde Coletiva, 
Universidade de Brasília.  

  



AGRADECIMENTOS 

 Primeiramente, agradeço a todas as famílias que me receberam para uma conversa 

dentro de seus lares. Especialmente, a D. Antonieta pela paciência e por ter aceitado ser 

minha professora durante tantos meses, a S. Afonso pelas tardes em que bastava que 

assistíssemos televisão e conversássemos livremente e também a pequena Lili que tantas 

vezes me trouxe alegrias. Agradeço ainda a D. Violeta e a D. Lola que me emocionaram por 

serem fortes e determinadas e ainda assim serem leves e generosas. 

 Aos meus pais por toda a vida de cuidado, dedicação e carinho. Eu sei que entrar e 

me dedicar a universidade foi uma experiência que por vezes me afastou de casa, mas sei 

também que quero estar com vocês.  

 Ao Querco pelos dentes de leão e pela manhã em que capturamos pedras. Espero 

compartilhar toda uma vida ao seu lado.  

 A Soraya pelo entusiasmo, pelos conselhos e pela dedicação. Enfim, muito obrigada 

pela caminhada nesses últimos anos.  

 Aos meus colegas que acompanharam tão de perto o meu trabalho, Mayara, Paulo, 

Antônio, Ana Clara, Fabiana, Marina, Caio. Agradeço não só pela leitura dos capítulos, mas 

também por toda a força e por acreditarem.  

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

Esta monografia tem como intuito acompanhar o cotidiano de famílias que convivem com as 

complicações dos derrames e residem no bairro da Guariroba, localizado na cidade de 

Ceilândia no Distrito Federal. Através da pesquisa etnográfica, pretendo aproximarmo-nos 

de experiências como a angústia de tornar-se dependente do cuidado contínuo de um 

familiar, principalmente do cuidado das esposas; as tensões e os desgastes imbuídos dentro 

destas relações de cuidado e a experiência de cuidar de um familiar que se encontra 

inconsciente e acamado. Observarei, ainda, os conhecimentos engendrados por estas 

pessoas que buscam tanto criar entendimentos acerca dos derrames como também criar 

formas menos áridas de vivenciá-los. Esta pesquisa insere-se dentro de um contexto 

etnográfico ainda incipiente nacionalmente, assim, espero entusiasmar pesquisas futuras 

que possam adensar as discussões que serão apresentadas ao decorrer deste trabalho.  

Palavras Chaves: derrame, família, Ceilândia/ DF, Antropologia da Saúde.   
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APRESENTAÇÃO 

1 Os primeiros passos como pesquisadora na Guariroba 

Entrar na universidade e firmar meus primeiros passos pelo bairro da Guariroba, 

localizado na cidade de Ceilândia no Distrito Federal, são duas experiências quase que 

paralelas em minha trajetória. Iniciei meus estudos no primeiro semestre de 2011 e ao final 

deste semestre eu já estava envolvida com um projeto de extensão no bairro. Este perseguia 

atender a demandas de um centro de saúde local preocupado em compreender os 

sucessivos episódios de depressão e desmotivação vividos pelos profissionais da instituição 

(Fleischer et al, 2012). Um ano depois, no segundo semestre de 2012, iniciei um projeto de 

iniciação científica a respeito da experiência de pessoas que convivem com a diabetes 

mellitus e a hipertensão arterial sistêmica no mesmo bairro1. Esta pesquisa configurou-se 

como minha primeira oportunidade de romper com os “muros” do centro de saúde e 

caminhar entre as ruas do bairro.   

Ao caminhar pelas ruas e ao conversar com os seus moradores, descobria um 

universo que já me era um tanto familiar e que muitas vezes não o encontrei dentro da 

universidade. Nesta pesquisa, conversei com dezenas de pessoas que em sua maioria eram 

mulheres acima dos 50 anos. Elas narraram seus processos de migração das cidades 

nordestinas ou de Minas Gerais até o Distrito Federal, contaram como é difícil conquistar 

uma casa própria, como foi cuidar dos filhos quando eles eram pequenos e também me 

ensinaram sobre seus processos de padecimento e convívio com as doenças de longa 

duração. Naquela época, as doenças de longa duração caracterizavam uma grande incógnita 

em minha vida; eu não sabia o que era conviver com a diabetes ou a hipertensão, mal sabia 

definir as sensações mais básicas dos que conviviam com essas doenças. Entretanto, cresci 

escutando dos meus pais como era a vida lá no interior do nordeste décadas atrás, onde 

criativamente minha mãe transformava espigas de milho em bonecas. Muito escutei 

                                                             
1
A pesquisa ocorreu entre os meses de julho de 2012 e julho de 2013, sob orientação de Soraya Fleischer, 

professora do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Além da presença constante de 
minha orientadora, pude também contar com a companhia de dois colegas da graduação em antropologia, 
Hugo Fernando Vale Cardoso e Polliana Esmeralda Machado.  
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também a respeito da migração do meu pai que da Paraíba foi para São Paulo e sem ter 

alcançado o sonho de melhorar de vida, veio para o Distrito Federal, caçá-lo mais uma vez. 

Portanto, ao escutar novamente essas histórias sobre migração ou sobre um tipo de vida lá 

da região Nordeste, sentia que essas pessoas teciam não apenas suas trajetórias como 

narravam também momentos vividos por minha família. Contudo, ainda que me sentisse 

próxima a essas pessoas, nessa pesquisa eu era reconhecida, no mais das vezes, como a 

menina lá da UnB ou mais raramente como a menina lá do posto.  

O centro de saúde, o postinho ou apenas o posto foi onde mais conheci os moradores 

da Guariroba à medida que eu participava semanalmente de um grupo de ginástica, 

frequentado assiduamente por pessoas mais velhas (Fleischer e Batista, 2014). Dentre estas 

pessoas, D. Antonieta é a que mais me instigou a desenvolver a presente pesquisa, consigo 

até mesmo recordar a primeira vez em que conversamos.  

Alcançávamos o término das atividades do grupo de ginástica quando pedi para dar 

um recado aos presentes, expliquei que em companhia de dois colegas e da minha 

professora, eu estava frequentando o bairro com o interesse de compreender por meio de 

uma pesquisa, os desafios de conviver com a diabetes e a hipertensão. Por fim, expliquei que 

caso alguém convivesse com uma dessas duas patologias e possuísse interesse em colaborar 

através de uma conversa ficaríamos agradecidos. Nesse mesmo dia, D. Antonieta veio 

conversar comigo, contando que o marido convive há anos com a hipertensão e com as 

complicações de alguns derrames. Espontaneamente explicou também que ele tomava toda 

a medicação conforme prescrito pelos médicos e mais recentemente estava frequentando o 

grupo de ginástica também por indicação médica.  

Nesse primeiro encontro, fiquei intrigada ao perceber que esta senhora me oferecia 

tantas explicações a respeito do marido, enquanto ele permanecia em silêncio ao nosso 

lado. Até mesmo, ao me dirigir a este senhor, perguntando pelo seu nome, D. Antonieta 

adiantou-se e respondeu que o marido se chamava Afonso, sem lhe dar a oportunidade de 

resposta. Mais a frente desta pesquisa, descobri que após o derrame, tornou-se comum esta 

senhora responder as questões lançadas ao marido; mais comum ainda, é o número 

incalculável de atividades que ela passou a praticar em prol dele.  
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Inicia-se assim à necessidade de compreender as mudanças desencadeadas pelo 

advento do derrame no interior desta e de outras famílias e estando munida desta 

inquietação, encaminhei minha pesquisa de final de curso nessa direção. Interessava-me, 

principalmente, as transformações que essas pessoas viveram após o derrame. Indagava-me 

sobre quem deveria ser S. Afonso antes e quem ele veio a tornar-se depois do derrame, 

momento este em que a esposa passou a responder as questões a ele dirigidas. Nesse 

primeiro momento, estava preocupada em pensar também sobre a figura de D. Antonieta e 

o cuidado cotidiano, especialmente as infinitas atividades que deviam sobrecarregá-la de 

afazeres. Por último, rebuscava-me ainda sobre o relacionamento e a percepção que esse 

casal possuía um sobre o outro após os derrames. É orientada por todas essas indagações 

que inicio minhas visitas às famílias da Guariroba em meados de fevereiro de 2014, agora a 

frente de minha pesquisa para a monografia de conclusão de curso.  

2 Muitas tardes na Guariroba 

 Uns seis meses deviam ter se passado desde que eu voltei a frequentar assiduamente 

a Guariroba. Apesar do curto tempo, era possível acompanhar algumas mudanças como o 

tão aguardado campus definitivo da UnB que fora inaugurado no bairro, o número crescente 

de vendedores ambulantes em frente às estações do metrô e a instalação de alguns 

equipamentos de ginástica entre as quadras residenciais. Mas, aparentemente muito do que 

eu conheci mantinha-se como o comércio, as igrejas, a creche e infelizmente os motoristas 

que insistiam em continuar não respeitando as faixas de pedestres.  

 Ao retornar à Guariroba, escolhi primeiramente visitar D. Antonieta e S. Afonso para 

apresentar o escopo dessa nova pesquisa e mais para o fim da nossa conversa pedi para ter 

algum nível de participação na vida do casal nos meses subsequentes. Expliquei que eu 

poderia acompanhá-los ao centro de saúde e hospitais, passar as tardes vendo televisão ou 

conversando na varanda ou quaisquer outras atividades que fossem sugeridas por eles. D. 

Antonieta, fazendo entender que havia consentido, explicou que costumava frequentar com 

regularidade um grupo de orações e a ginástica no centro de saúde, onde nos conhecemos, 

explicando que eu poderia acompanhá-la a uma dessas atividades. Demonstrei que possuía 

um interesse maior em acompanhá-la no grupo de oração e novamente pedi permissão para 

estar com ela nesses momentos, ao passo que ela consentiu mais uma vez. A princípio eu 



 

9 
 

escolhi participar do grupo de orações apenas por ele ter um horário mais acessível a mim 

do que o grupo de ginástica; ao conhecê-lo, porém, descobri benefícios maiores ao 

frequentá-lo como a circunstância dos encontros se alternarem entre as casas das senhoras 

participantes.  

 A cada terça-feira, eu comparecia a residência do casal no início da tarde, 

repetidamente eu insistia em estar presente com quase uma hora de antecedência em 

relação ao horário estabelecido para o início das orações. Chegar antes do horário foi o 

caminho que encontrei para estar mais próxima do casal, mas, principalmente, de S. Afonso 

que não frequentava o grupo. Além do mais, ao chegar bem mais cedo, comumente 

encontrava D. Antonieta preparando-se para ir às rezas, podia assim, aproveitar de alguns 

minutos a sós para conversar com esse senhor. Em determinados momentos contei também 

com a presença da pequena Lili de quatro anos de idade, netinha do casal. Apesar de 

pequeninha, ela estava sempre pronta a descobrir algo sobre a minha vida e, quando não, 

estava me contando algo sobre ela ou a família: deixando a avó nervosa como a menina 

impossível e o avô a sorrir com a menina traquina, bem como eles a definiam. 

 O grupo de orações era composto pela presença assídua de cinco a sete mulheres 

que se reúnem semanalmente para rezarem o terço e, a cada quinze dias, o rosário. Todas 

aparentavam idade superior aos 50 anos e muitas são viúvas. Mas, um pouco além dessas 

mulheres, as atividades do grupo acontecem ainda na presença menos constante de mais 

uma dezena de senhoras. Dentre estas últimas, notei que algumas delas eram impedidas de 

participar continuamente das rezas por precisarem se dedicar ao cuidado dos netos 

pequenos ou dos maridos doentes e havia uma senhora especialmente que não podia 

frequentar as orações por ser impedida pelo marido. Ela limita-se a receber as orações em 

sua residência, mas sempre envolta pelo olhar dominador do marido que também participa 

das orações enquanto católico praticante.  

 Essas senhoras foram atenciosas comigo desde a primeira vez que lá estive e 

demonstraram paciência ao descobrirem que eu não sabia rezar. Recordo que dentro do 

terço, alguns momentos são dedicados para que cada senhora protagonize sozinha a reza de 

uma Ave Maria. Ao chegar a minha vez, contudo, eu sempre me embolava e perdia a ordem 

das frases. Calmamente, frente à situação, D. Antonieta falava frase por frase em um tom de 
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voz baixo e lento, deixando subentendido que eu deveria repetir as frases em um tom de voz 

mais alto, dando sequência às atividades do grupo.  

Eu não sabia rezar e mesmo com o suceder do tempo ainda apresentava dificuldades 

com orações a meu ver mais complexas como Salve Rainha. Mas, em contrapartida, a leitura 

era algo cotidiano para mim e, por saberem disso, as senhoras logo me assimilaram como a 

menina que lia as passagens bíblicas. Dá aí pra menina ler ou a Monique não vai ler não? 

foram frases que repetidamente ouvi. Observava que algumas senhoras liam a bíblia com 

bastante destreza, entretanto um número relevante delas apresentava dificuldades em 

desempenhar esta tarefa ou mesmo era impedida de realizá-la por não conseguir ler. 

 Durante os seis meses em que acompanhei D. Antonieta até o grupo de orações, 

conheci várias senhoras que comigo compartilharam suas histórias de vida. Dentre elas, 

destaco a figura de D. Graça, trata-se de uma senhora gordinha de uns 53 anos de idade. A 

altura da minha segunda visita ao grupo, ela aproximou-se dizendo, você ainda tá fazendo 

pesquisa? Disse que sim e de forma sucinta contei do que se tratava, explicando 

principalmente que eu estava interessada em conhecer pessoas na Guariroba que haviam 

passado pela experiência do derrame. Mal tinha acabado de explicar sobre a minha 

pesquisa, rapidamente esta senhora me ofereceu alguns nomes de pessoas que poderiam 

ser contatadas, prometendo me apresentar a elas em breve. Naquele mesmo dia fui 

apresentada por esta senhora a D. Violeta que tinha vivido um derrame, esta, por sua vez, 

apresentou-me a S. Geraldo que vivera dois derrames. Mais a frente, D. Graça apresentou-

me ainda a outras pessoas.  

 Normalmente, combinávamos de ir à casa da pessoa depois que D. Graça tivesse um 

primeiro contato com ela, seja por telefone ou pessoalmente. D. Graça, certa vez me contou 

que ao conversar com essas pessoas, costumava explicar que eu era estudante e estava 

fazendo uma pesquisa sobre pessoas que tiveram derrames e em seguida pedia permissão 

para que eu mesma pudesse falar mais a respeito da pesquisa. Dessa forma, minha primeira 

visita ao lar dessas pessoas tinha como intuito central conhecê-las e apresentar a minha 

pesquisa e daí em diante mais algumas visitas poderiam acontecer a estas casas a depender 

de como desenrolava a nossa relação. A presença de D. Graça acontecia apenas durante essa 
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primeira apresentação, cabendo somente a mim a partir das próximas visitas zelar pelas 

informações compartilhadas e também o dever de fazer crescer essas relações.  

 Além de me embalar em conversar nos lares e frequentar o grupo de oração, 

também desfrutei da oportunidade de ir a hospitais e centros de saúde em companhia de S. 

Afonso e D. Antonieta. Acompanhei marcações de consultas, retiradas de medicamentos e 

alguns encontros clínicos tanto dela quanto dele. Mas, como o passar do tempo, percebi que 

os momentos mais modestos como caminhar na rua ao lado dessas pessoas eram 

igualmente reveladores à minha pesquisa. 

 A cada visita ao bairro da Guariroba um diário de campo foi confeccionado, este se 

constitui principalmente das minhas memórias e das poucas informações que ao chacoalhar 

do ônibus de volta para casa eu tomei nota com receio de perdê-las. E é com base nestes 

diários que acontece a escrita desta monografia.  

3 Classes populares e alteridade 

As minhas visitas às famílias da Guariroba por vezes foram guiadas por uma sensação 

de intimidade ou mesmo de pertencimento, como procurei apontar acima ao contar sobre 

os meus pais. Entendo que esse sentimento deve-se em boa medida por sermos parte das 

cidades periféricas da capital federal, e, por assim sermos, compartilhamos de uma 

confluência de experiências que transcendem a época da migração.  

Ao conhecer o interior das casas, encontrei nordestinos e mineiros que trabalharam 

por anos a fio como trabalhadores manuais: empregadas domésticas, costureiras, 

trabalhadores da construção civil e donas de casa. Conheci mães que incansavelmente 

estavam preocupadas com a criação dos filhos ou dos netos, ainda que eles fossem adultos. 

Mais recentemente, D. Antonieta estava preocupada com o filho mais jovem de 30 anos, há 

meses, com o salário de vigilante terceirizado atrasado e com uma filha pequena a cuidar, 

sendo que a esposa estava desempregada. E é à medida que eu aprendia mais e mais sobre 

a vida deles que eles também me questionavam igualmente sobre a minha vida.  

Uma senhora, ao descobrir que eu resido na Santa Maria, indagou-me acerca do 

estigma de cidade violenta atribuído à minha cidade. Eu que a todo o momento estou a 

responder esta questão, expliquei que crimes acontecem, especialmente envolvendo os 
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mais jovens. Entretanto, eu nunca tinha deixado de sair à rua por sentir medo e 

cotidianamente eu vivo bem e gosto da cidade. Sabendo que a Ceilândia é uma cidade que 

carrega o mesmo estigma da violência, devolvi a pergunta que foi respondida com o mesmo 

tom. Assim, a partir dos mais de trinta anos que esta senhora reside na Ceilândia, ela sentia-

se também segura ao sair à rua, fazendo suas caminhadas logo cedo quando a cidade 

dormia, o que para muitos poderia ser perigoso.  

Entretanto, ainda que eu compartilhasse com essas pessoas vivências em comuns, ao 

encontrá-las passei a tatear experiências que elas viviam e que até então de mim eram 

distantes, como as experiências que cercam o derrame, por exemplo. Acima de tudo, entre 

as experiências que envolvem o sofrimento e o excesso de trabalho de familiares– em sua 

maioria mulheres– que se dedicam a cuidar daquele que vive o derrame. Diante dessas 

narrativas, muitas vezes me senti impotente e ao mesmo tempo emocionada em encontrar 

senhorinhas com quase 80 anos que permaneciam ativas e preocupadas com os familiares. 

Ao escutá-las, não sabia como comentar, se deveria confortá-las, se deveria 

compulsivamente procurar culpados pela vida difícil que levavam e depois também não 

sabia como escrever a respeito. Apenas tinha certeza que eu estava lidando com pessoas 

com histórias delicadas e que mereciam todo o respeito. E muito mais do que apresentar 

certezas e teorias nesta monografia, espero também ter escrito com esse respeito e 

demonstrado minimamente a complexidade da vida diária dessas pessoas.  

Ao apontar experiências que me aproximam destas pessoas, evidentemente não tive 

como intuito central listar características que podem ser interpretadas como similares entre 

quem são eles e quem sou eu. Na verdade, tive como objetivo maior demonstrar que ao 

conhecer a Ceilândia eu não fui apresentada a um outro distante que reflete a alteridade, 

mesmo que eu nunca tenha vivido a experiência dos sofrimentos decorrentes do derrame e 

muito menos o cuidado de pessoas com doenças de longa duração dentro das minhas 

relações familiares. Portanto, argumento que estar perto ou distante é algo fluido dentro de 

qualquer interação, especialmente ao tratarmos de comunidades urbanas.  

A antropóloga Claudia Fonseca critica que inúmeras vezes as classes urbanas 

populares foram retratadas a partir de critérios como a miséria (2005). Nesta perspectiva, 

como pobres, eles têm sido vistos como incapazes de transcender a própria condição de 
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pobreza. Eles são os “mestiços pobres e sem cultura”. É a pessoa sem identidade, distante e 

até o avesso das classes abastadas da sociedade. Muitas vezes, compreendidas como 

desinteressantes à tradição antropológica (idem). É dessas teorias que exterminam a 

criatividade e a potencialidade dos grupos populares em lidar com os desafios de viver que 

estou a fugir, escapo também de buscar compreendê-los como um bairro fechado que não 

condiz e não se relaciona com outras realidades.  

 Distanciando-me dessas narrativas, a proposta desta pesquisa será acompanhar a 

movimentação de pessoas que tiveram derrames e residem na Ceilândia, também 

acompanharemos a trajetória de famílias que se dedicam ao cuidado. Ressalto que durante 

a leitura, deve-se dedicar uma atenção especial às trajetórias de vida durante o período 

anterior ao derrame. Acredito que as especificidades dessas histórias nos fazem 

compreender melhor como esses derrames estão sendo significados e vividos por estas 

pessoas, pois como argumentarei, histórias de vida distintas produzem experiências 

diferentes sobre os derrames. Adianto ainda que durante a leitura certos trechos serão 

encontrados em itálico, bem como aconteceu algumas linhas atrás. Estes trechos 

correspondem a passagens de tudo aquilo que me foi contado, portanto, não se pretendem 

totalizantes. Trata-se apenas de recortes que por mim foram selecionados no sentido de 

problematizar essas experiências.  

 A monografia compõe-se de três capítulos. O primeiro pretende expor os 

entendimentos produzidos no bairro no sentido de significar a experiência dos derrames; 

discutirei as narrações dos derrames vividos, as explicações casuísticas do porquê eles 

acontecerem e as nomenclaturas que os diferencia em tipos diferentes. O segundo capítulo 

discorre acerca da vida diária após os derrames, como a dependência, as redes de apoio e a 

complexidade de cuidar de um familiar inconsciente. E no último capítulo, dedico-me em 

argumentar a coexistência de experiências discrepantes acerca do cuidado vivenciado por 

um mesmo familiar. Ainda, neste capítulo, abordo outras adversidades que são vividas por 

esses familiares e ao serem somadas as rotinas de cuidado tornam a vida dessas famílias 

bem mais complexa. Enfim, espero poder contribuir com esta monografia aos estudos da 

antropologia da saúde, da família e encontrar diálogos com políticas públicas e a saúde de 

forma mais abrangente.  
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CAPÍTULO 1 

Desenhando um derrame 

 

1 Crises e confusões percebidas  

Em 1971, S. Geraldo saiu do estado da Bahia acompanhado da esposa, D. Cleonice, 

tendo como destino o Distrito Federal, espaço que abrigava familiares que fizeram o mesmo 

percurso em um período anterior. A viagem foi motiva pela esperança de encontrar uma 

condição de vida melhor do que a vivida no estado de origem, explicou o senhor. Passadas 

tantas décadas o casal construiu uma vida na cidade de Ceilândia: tiveram quatro filhos, 

fizeram amigos na vizinhança e adquiriram uma casa que se metamorfoseou por dez anos 

até tomar a forma que possui atualmente.  S. Geraldo, aparentando guardar certo orgulho 

do feito, conta que a casa foi construída aos poucos e que todos os cômodos são de sua 

autoria. Até o momento, foram 120 metros construídos dentro de um espaço de exatamente 

144 metros quadrados. É enorme, comentei quando conheci a família, ele diz que sim, a casa 

é enorme, só que eu me esqueci de deixar espaço pra secar a roupa, comentou por fim. Mais 

a frente, ainda nessa mesma conversa, compartilhou comigo que o motivo de ter construído 

uma casa daquela dimensão baseava-se no interesse de manter a família unida, mesmo que 

os filhos viessem a casar futuramente. Os filhos, de acordo com o senhor, deveriam 

continuar vivendo ali e auxiliar no cotidiano da família, ajudar a levar no mercado ou em 

outro lugar quando precisasse. 

Ao perguntar como aconteceu o derrame, S. Geraldo recordou que em um dia do ano 

de 2011 estava saindo para trabalhar como fizera tantas outras vezes, trabalhava 

controlando o tráfego de ônibus que entram e saem da Rodoviária de ônibus do Plano Piloto 

(parte central da capital que fica a cerca de 40 km da Ceilândia). Contudo, antes de adentrar 

ainda mais na narração, detém-se por um instante e explica que na verdade ele já estava 

aposentado à época, trabalhava apenas para inteirar o orçamento da casa. Afinal, a filha e os 

dois filhos maiores de idade estavam desempregados. Naquele dia, ao chegar ao trabalho, 

ele descobriu que os rodoviários estavam entrando em greve, ninguém deveria trabalhar de 

acordo com o sindicato da categoria, muitos entre eles não haviam nem ao menos se 
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deslocado até o local de trabalho, ao contrário de S. Geraldo. Lá chegando, a rodoviária 

estava repleta de pessoas que não compreendiam ao certo o que estava acontecendo até 

que eles identificaram S. Geraldo uniformizado, O povo ali: vamos saber o que foi! Ao passo 

que as pessoas se aproximavam, S. Geraldo desmaiou, foi lá perto do buraco do Tatu (túnel 

por onde os veículos passam por baixo da Rodoviária). A visão fez assim, (movimento com 

ambas as mãos distanciando e aproximando as palmas das mãos rapidamente). Olhava para 

os postes e via um girassol nas luzes. Ao acordar na ambulância escutou que a pressão 

estava 26 por 19. Tava pra explodir, como explodiu. Ao chegar ao hospital colocaram um 

medicamento embaixo da língua de S. Geraldo e pouco depois permitiram que ele fosse para 

casa. Até aquele momento S. Geraldo estava aparentemente bem. Mas, ao retornar para 

casa, ao passar de algumas horas, parou de sentir um dos braços e foi conduzido por um dos 

filhos de volta ao hospital, onde ele e a família receberam o diagnóstico do derrame vivido.  

S. Geraldo, bem como outras pessoas com as quais conversei, experimentou e narrou 

o derrame contemplando um evento vivido como um marco que atesta a sua concretude. A 

sensação de vivenciar algo extra-cotidiano, como um desmaio, um intenso pico de pressão 

alta ou uma ida repentina ao hospital, elucida um ponto a partir do qual é possível 

posicionar a experiência. E o diagnóstico, por fim, cria uma doença com status mais concreto 

a partir da qual é possível organizar e compartilhar a experiência vivida no período de crise, 

embora a incerteza acerca do futuro após o derrame permaneça presente (Bury, 2011). O 

sociólogo britânico Michael Bury, ao acompanhar a experiência de pessoas com a artrite 

reumatóide, observou que a etapa do diagnóstico médico costumava oscilar do alívio de 

descobrir o significado de um conjunto de percepções corporais difusas até o medo de poder 

vivenciar futuramente todos os estereótipos que cercam a doença em questão (idem).  

Como outra possibilidade de narração ao derrame, temos a vivência distinta de D. 

Antonieta e do seu marido S. Afonso, entre outros com os quais conversei. Ambos nasceram 

e cresceram no estado do Piauí, mudaram-se para o estado da Bahia alguns anos após o 

casamento, para a cidade de Riachão das Neves. Lá, passaram a morar e a trabalhar nas 

terras de um tio de D. Antonieta, plantavam milho e feijão. Contudo, apesar de terem 

conquistado um lugar para morar e trabalhar, eles perceberam que a terra seria sempre 

dele, daquele tio, assim vieram para o Distrito Federal à procura de condições de vida. S. 

Afonso veio primeiro, depois, em 1975, com a vida mais estabilizada financeiramente, 
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mandou buscar a esposa e os dois filhos. A princípio moraram de aluguel, depois adquiriram 

a casa na qual residem a mais de trinta anos, também tiveram mais um filho. S. Afonso, 

desde que chegou ao Distrito Federal trabalhou dirigindo veículos, tanto ônibus quanto 

caminhões. A D. Antonieta, por sua vez, coube a responsabilidade de zelar pelos filhos, pelo 

marido e pela casa, quando não de outros parentes adoecidos que ficavam sob sua guarda 

como a própria mãe, o pai e o sogro. Em certa ocasião, durante uma de nossas conversas, 

ela resumiu esses anos dizendo que ele vivia viajando sozinho, pegava o caminhão e ia 

enquanto a vida dela era mais em casa, cuidar da casa. Mas, apesar de ele ter os defeitos 

dele, isso todo mundo tem. Ele era uma pessoa boa, trabalhadora. Nunca deixou faltar nada 

em casa. Só que assim, ele não gostava de sair comigo e nem com os meninos.  

Ao questioná-la a respeito do início dos derrames do marido, a mesma resposta era 

sempre apresentada, foi lá na Bahia, durante uma viagem prolongada de trabalho do 

marido. Desde 2001, S. Afonso desejava retornar ao estado da Bahia, onde pretendia abrir 

uma empresa de caminhões. D. Antonieta e o filho mais velho do casal tentaram 

desestimular os planos de S. Afonso, mas, ao fim, D. Antonieta apenas o convenceu de ir 

primeiro, você vai e se com um ano der certo, se você pagar as prestações do caminhão, a 

gente vai também e acrescentou, por fim, que os filhos não poderiam ir de imediato, pois 

precisavam terminar o ano escolar. De forma mais aberta, ela confessou que não ia pra lá, ia 

chegar e não ia ter um lugar meu pra ficar, ia ter que morar de aluguel. E se não desse certo, 

como é que ia ficar? Assim, restou a S. Afonso aceitar a proposta da esposa e viajar sozinho. 

Na Bahia, S. Afonso começou a passar mal e sem perceber teve vários derrames, ele não 

conhecia mais dinheiro e por ele mesmo viu que precisava retornar, contou a esposa do 

senhor.  

Ao tecer essa narrativa, D. Antonieta sempre se detinha por um instante, 

questionando-se a respeito da fidelidade dos acontecimentos que acabara de descrever. 

Acrescentando em seguida que antes do marido sair em viagem, ela já percebia o quanto ele 

encontrava-se desmemoriado. Ela desconfiava que ainda na Ceilândia ele houvesse vivido 

um derrame sem perceber, porque além de andar desmemoriado, ele se vestia com as 

roupas do avesso, calçava a sandália com os pés trocados e também errava a ordem de 

abotoar os botões da camisa e nisso eu fui percebendo. Ele também fazia conta de cabeça, 
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mas, agora, depois do derrame, não consegue mais, principalmente pelo fato de o derrame 

dele ter sido na cabeça. 

 Na experiência de S. Afonso e D. Antonieta, não há uma referência imediata a uma 

experiência de crise, seguida pelo atendimento médico e um diagnóstico. A doença, ao 

contrário, era cotidianamente esculpida a partir do momento em que cada comportamento 

“falho” da parte de S. Afonso era percebido. S. Afonso, na Bahia, percebeu que não estava 

mais dando conta e D. Antonieta acompanhou e estranhou pouco a pouco o modo novo com 

que o marido realizava as atividades mais corriqueiras da vida, como se vestir ou se calçar. A 

doença, na qualidade do perceber, parece ser construída a partir de um processo de 

percepção e reflexão no qual lidamos com dois tempos que a princípio se misturam, mas 

que a cada dia tornam-se mais delineados aos que os vivem: aquele no qual somos capazes 

de realizar as atividades do cotidiano de forma aceitável e aquele em que começamos a 

perder essa capacidade. Em outras palavras, antes e depois de se viver um derrame.  

 Essa experiência, apesar de mais vagarosa e aparentemente menos abrupta, não era 

descrita necessariamente como mais compreensível e fácil de ser vivida. Isso talvez aconteça 

porque a agência do derrame é comumente trazida à tona a partir daquilo que ela subtrai da 

existência das pessoas. Certa vez, ao assistir uma matéria sobre a greve dos metroviários do 

Distrito Federal na companhia de S. Afonso, ele contou que antes do derrame dirigia entre 

várias cidades e que dificilmente aderia às greves da categoria. São Sebastião eu conhecia 

tudo, passado um tempo comentou, a gente vê as voltas que a vida dá. Às vezes mandavam 

a gente pra lugares que a gente nem conhecia, mas tinha que ir, tinha que fazer. Eu pegava o 

caminhão e saía, mas, agora, a minha viagem é daqui [da sala] pra cozinha. É aqui nessa 

casa. E depois voltou a atenção mais uma vez à televisão.  

 A partir das duas histórias acima, do senhor baiano e do senhor piauiense, comecei a 

entender que a cada biografia havia uma forma distinta de construir o derrame. D. Antonieta 

começou a viver o derrame com os botões da camisa do marido e S. Afonso  o encontrou 

tempos depois, ao precisar voltar da Bahia e viver no encolhimento da própria da casa, 

embora as roupas e as sandálias já configurassem os derrames para a esposa. E S. Geraldo, 

passou a vivê-lo quando, em um episódio de crise, viu as flores do girassol nas luzes da 

rodoviária do Plano Piloto, desmaiando pouco depois.  
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 A antropóloga Annemarie Mol, dedicando-se em compreender os métodos científicos 

empregados no diagnóstico da anemia, aventa o conceito de múltiplas realidades; tratando-

se de realidades que são mais “feitas” e “performadas” e menos observadas como fatos 

indiscutíveis (2007). Ela sugere que em vez de a anemia ser percebida como uma entidade 

intrínseca e intocável, ela é, na verdade, uma realidade manipulada e afetada (idem). Assim, 

ao pensar em minha pesquisa, observei que a cada relação travada entre uma biografia e a 

agência do derrame, um novo tipo de derrame teria início ou seria “performado”. Cada 

biografia produzia um novo tipo de derrame, portanto.  

Isto porque a relação construída com o derrame do marido de D. Antonieta está 

intimamente relacionada com o fato de ela ter sido por toda a vida dona de casa e como tal 

precisar se dedicar quase que integralmente ao marido, aos filhos e a família extensa de 

forma geral. Em outras palavras, entendo que o derrame implica a trajetória dessa senhora 

em uma quantidade maior de cuidado e tempo despendido ao marido. No caso de seu 

marido, S. Afonso, o derrame só tem sentido quando pensamos que ele era livre para ir e vir 

de um canto ao outro quando bem entendesse, mas, devido à ação dos derrames, precisou 

parar. E até na experiência de S. Geraldo que vivenciou um episódio de crise seguido pelo 

diagnóstico médico, em vez de tê-lo percebido gradualmente, há também a referência do 

derrame atrelada a vida ao concluir que o pior da doença é a interrupção do dia a dia 

anteriormente vivido.  

 Como observado nas páginas precedentes, à medida que eu conversava mais e mais 

com as famílias que residem no bairro da Guariroba, comecei a compreender que os 

derrames eram narrados no mais das vezes a partir de dois caminhos comuns: os que 

envolvem episódios de crise e os que foram construídos do acúmulo de percepções 

cotidianas a respeito da forma nova e pouco natural de se agir sobre o mundo. Ainda, 

empenhei-me em demonstrar que a cada biografia teremos a construção de um derrame 

distinto dos outros. Passo, na próxima seção, a discutir as percepções acerca das ações dos 

derrames sobre as pessoas, mais especificamente, derrames que pegam o corpo e derrames 

que pegam a cabeça.  

 

2 Derrames que pegam o corpo e derrames que pegam a cabeça 
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Desde a primeira vez em que conversei com o paraibano S. Osório, fiquei surpresa 

com o tom de troça no qual ele descrevia os acontecimentos da própria vida, ao contar 

sobre as dificuldades após o derrame, ele ensinou-me como é conviver com uma perna 

esquecida. 

Antes de me adentrar nessa narração, acredito ser interessante resgatar que o 

primeiro derrame vivido por S. Osório aconteceu há pouco mais de duas décadas atrás, 

quando ele tinha ainda 42 anos de idade. Assim, após mais um dia de trabalho em uma 

oficina de automóveis em uma cidade vizinha à Ceilândia, S. Osório retornou para casa e 

passado algum tempo resolveu ir dormir. Até aqui todos os acontecimentos estavam de 

acordo com a rotina vivida por ele e pela família. Mas, durante o sono foi quando tudo 

aconteceu. Ele teve um derrame sem nem ao menos perceber, contou a esposa dele, D. 

Irene, uma pernambucana de 55 anos de idade. Ao amanhecer estava sentido a boca 

dormente e torta e diante disso foi procurar atendimento médico. No hospital foi medicado 

com um comprimido para a hipertensão e fora informado também a respeito do derrame 

vivido durante o sono. Nesse primeiro derrame, acrescentou Osório, a pressão chegou a ser 

mensurada posteriormente em 23 por 10, apesar de não ter sentido por meio de algum tipo 

de mal estar o quão alta ela estava. Ao narrarem os derrames, repetidamente as pessoas 

compartilhavam comigo o valor mensurado de sua pressão sanguínea a época dos derrames; 

compreendia que apenas através da combinação entre esses dois números pretendia-se 

transmitir a gravidade da situação experimentada. Nesse sentido, os números oferecidos 

pelos equipamentos de medição pareciam ser capazes de reinterpretar sensações difusas de 

mal-estar e convertê-las a uma lógica mais concreta; indicando se a percepção do mal-estar 

possui ou não correspondência com os problemas de pressão (Fleischer, 2013).  

Como desfecho a esse derrame, restou a S. Osório conviver com a perna esquecida, 

mais especificamente, com o esquecimento da perna direita que o impede, entre outras 

atividades, de calçar sandálias. Nas vezes em que tentou calçá-las, começava a caminhar e 

apenas lá na frente percebia que o chinelo tinha ficado lá atrás. Ele justificou que a perna 

estava esquecida e a partir de então começou a usar sapatos fechados ou sandálias que 

prendem atrás do calcanhar, por fim deu uma risada da situação vivida.  
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S. Geraldo vivenciou uma situação parecida à de S. Osório. Ao retornar do hospital, 

depois do episódio da Rodoviária, parou de sentir um dos braços e foi conduzido outra vez a 

um hospital público por um dos filhos, onde esclareceram que a inatividade do braço 

decorria do derrame vivido. E é a datar desse momento em que o derrame pegou o braço, 

que S. Geraldo passou a conviver com a morrência dessa parte do corpo. No início, pouco 

depois do derrame, a dificuldade de movimentar o braço era mais expressiva, explicou D. 

Cleonice, sua esposa. Ele não conseguia nem ao menos levantar a colher à altura da boca. 

Mas, com o passar do tempo, foi recuperando a movimentação de um dos braços, ainda que 

o outro permanecesse imóvel. Nessa mesma conversa, ao evocar essa experiência vivida à 

época do primeiro derrame, ele diz que também chegou a sentir a morrência de parte do 

corpo, mas felizmente reviveu pouco tempo depois e não precisou ausentar-se do serviço. O 

primeiro foi bem diferente do segundo derrame que aconteceu cinco anos depois, já em 

2011, em que precisou afastar-se definitivamente do trabalho.  

 Até aqui S. Geraldo e S. Osório conviveram com o que tantas vezes ouvi ser nomeado 

como um derrame que pega ou que dá em certa parte do corpo. Pouco a pouco pude ir 

compreendendo a partir dessas narrações que os caminhos que um derrame é capaz de 

percorrer são os mais vastos possíveis. Mas, entendi ainda, algo de maior relevância. Desse 

modo, ao dizerem que um derrame deu em determinada parte do corpo, essas pessoas 

tentavam elucidar a habilidade que fora perdida com o advento do derrame. Tanto que ao 

responder pela primeira vez à minha pergunta sobre como fora o derrame, a resposta 

oferecida por S. Geraldo contemplava unicamente a segunda ocasião em que vivenciou um 

derrame: aquele que comprometeu a habilidade do braço e o deixou em estado de 

morrência. Apenas com o desenrolar de nossas conversas é que pude ter conhecimento do 

primeiro derrame que não pegou órgão nenhum, como ele mesmo frisou.  

 Além de um derrame poder dar ou pegar em uma determinada parte do corpo, 

comprometendo a habilidade motora da mesma, ele pode ainda dar na cabeça. É 

interessante perceber que os derrames que dão na cabeça são expressos como distintos aos 

que dão no corpo. Assim, cinco anos após o primeiro derrame, o paraibano S. Osório 

vivenciou um segundo, sentiu as vistas e o derrame aconteceu. Nesta segunda ocasião, S. 

Osório não conseguia caminhar logo após o ocorrido e precisou afastar-se do trabalho como 

mecânico. Coube a Rute, uma dos seis filhos do casal, arcar com as despesas da casa durante 



 

21 
 

aquele período. Felizmente, ela havia acabado de passar em um concurso público da 

Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e meses depois a família passou a fazer 

parte dos beneficiados do programa governamental auxilio doença2. 

 Ao retornar para casa, após receber alta do hospital, S. Osório não conseguiu 

reconhecer a própria família. Sua esposa, D. Irene, conta que durante esse período inicial, o 

marido repetidamente olhava para os objetos cotidianos e não conseguia identificá-los. Por 

exemplo, ele olhava para a cenoura e sabia que era de comer, mas, não conseguia nomeá-la, 

ficava perguntando o nome das coisas a todo o momento. Com o correr do tempo, a partir 

da paciência da família e do esforço individual, ele reaprendeu as informações que 

compõem a própria vida. Mas, infelizmente, algumas dificuldades ligadas à memória 

permanecem.  

 Nos encontros clínicos, S. Osório passou a contar com a companhia de um familiar 

que pudesse intermediar a relação com os profissionais da área da saúde, normalmente, a 

filha Rute. Isto porque, ao ser questionado sobre determinadas questões, ele simplesmente 

não consegue trazê-las à mente. Certa vez, em tom de brincadeira, um dos seis filhos de S. 

Osório ao passar por mim disse que tem dias que o pai não recordava nem o nome dos 

próprios filhos, aconteceu um dia desses mesmo. Fiquei sem entender se o comentário era 

uma brincadeira ou se de fato foi algo vivenciado pela família, por sorte D. Irene logo veio ao 

meu auxilio. Ela explicou que durante um dia comum, S. Osório caminhou até o portão, após 

ouvir algumas batidas. Lá chegando, deparou-se com uma funcionária do IBGE interessada 

em realizar algumas perguntas, ele se dispôs a respondê-las. Em meio às perguntas, a 

senhora solicitou que S. Osório informasse o nome do filho que residia com eles. Mas, ele 

não soube informar e a senhora o olhou um tanto incrédula. Ele então pediu que ela 

aguardasse e pediu ao filho que fosse ele mesmo informar o próprio nome à funcionária do 

IBGE. D. Irene descreveu esse acontecimento com bastante estranhamento. Aparentemente, 

ao não lembrar-se de uma informação essencial, S. Osório rompia com uma linha muito 

tênue que o assemelhava ao restante das pessoas.  

                                                             
2 O auxílio-doença é um benefício conferido aos trabalhadores assegurados pela previdência social que foram 
impedidos de trabalhar por mais de 15 dias em decorrência de uma doença ou acidente. O valor do auxílio 
equivale a 91% do salário do beneficiado. Para mais informações é possível acessar: 
http://www.guiadedireitos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=543&Itemid=246. Acesso em 
23/09/2014. 

http://www.guiadedireitos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=543&Itemid=246
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 O cotidiano de uma pessoa que tem um derrame que dá na cabeça passa a abarcar 

uma zona de constrangimentos à medida que elas não correspondem ao esperado por 

aqueles que os cercam ou até por ele mesmo. Especialmente quando essa pessoa apresenta 

dificuldades em desempenhar atividades tidas como óbvias ou essências à vida cotidiana. 

Esse cenário também foi observado por Cíntia Engel, contudo em relação a pessoas que 

convivem com a demência no Distrito Federal (2013). Essa pessoa que convive com um 

derrame que dá na cabeça passa a ser diferenciada tanto daqueles que estão ao redor e 

conseguem acessar essas informações de uma forma compreendida como satisfatória como 

também passa a ser diferenciada do que ela mesma fora antes do derrame3.  

 A partir das categorias que me foram ensinadas como perna esquecida, morrência, 

derrames que dão no corpo e na cabeça, escrevo toda a narrativa deste trabalho com a 

pretensão de valorizar os termos utilizados por essas pessoas para descrever os próprios 

derrames.  

3 Ele deu quantos derrames? 

 Em companhia de D. Antonieta e D. Graça caminhei até a casa de D. Violeta que até 

aquele momento eu não conhecia, mas gentilmente as duas primeiras senhoras se 

dispuseram a me apresentar à terceira. D. Antonieta, explicou a D. Violeta que eu estava 

interessada em conversar com pessoas que tiveram derrames, pra ver como é que é. E que 

inclusive eu já havia ido a casa dela para conversarmos, porque o meu marido deu, D. 

Violeta, como eu mesma te falei. A partir desta última fala de D. Antonieta, eu já não era 

mais o cerne da atenção, D. Violeta, respondeu à D. Antonieta, Ah é... Mas, como é que foi? 

Ele deu quantos derrames? D. Antonieta respondeu que ele deu só um grande e vários 

pequenininhos, foi tão forte o derrame dele que morreu um monte de células na cabeça, D. 

Violeta que viveu apenas um derrame disse que, no caso dela, não foi tão forte assim e que 

ela continuava fazendo 80 % das coisas que fazia antes, se não for mais. 

 Entre as pessoas com as quais conversei, a contabilização dos derrames vividos era 

atividade recorrente. Normalmente, o primeiro derrame era lembrado como aquele mais 

brando em comparação aos subsequentes. Se recapitularmos a narrativa oferecida por S. 

Geraldo teremos que o primeiro derrame foi aquele que não pegou órgão nenhum, 

                                                             
3 Os derrames que dão na cabeça serão trabalhados em mais detalhes no segundo capítulo.  
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enquanto que na experiência de S. Osório, por sua vez, apesar de o derrame tê-lo deixado 

com a perna esquecida, ele podia ainda assim realizar praticamente todas as atividades de 

outrora. Mas seu segundo deu na cabeça. Além da experiência desses dois derrames, houve 

um terceiro que foi vivido no início deste ano.  

 Em um final de semana S. Osório estava dirigindo até a casa da filha Rute que reside 

em outra cidade do Distrito Federal, no carro estavam apenas ele e a esposa, D. Irene. De 

repente, ainda no caminho, ele passou a enxergar apenas um dos lados de todos os carros 

que se encontravam na rua. Ele resolveu que, naquele momento não contaria nada à 

esposa, ela ia se preocupar e querer voltar, então seguiu guardando segredo. Depois de três 

dias, S. Osório sentiu dores na cabeça e ao assistir televisão enxergou uns carocinhos na tela 

que insistiam em permanecer por algum tempo em todos os objetos que viesse a mirar. 

Ainda sobre a televisão, contou que não percebia quando as pessoas mudavam de canal, eu 

achava que eu estava assistindo aquele mesmo canal, apenas nesse momento ele resolveu 

procurar atendimento hospitalar, onde foi informado acerca desse terceiro derrame.  

 Em outra casa, D. Cleonice que é casada com S. Geraldo, explicou a trajetória 

sequencial de doenças do marido: primeiro veio a diabetes, depois a hipertensão e 

lentamente veio o derrame. Comentou, meio em tom de brincadeira e meio em tom de 

advertência, a respeito da crença do terceiro derrame ser quase sempre fatal, dizem que no 

terceiro morre. Mais de uma pessoa teceu algum comentário acerca dessa possibilidade de 

não sobreviver à chegada de um terceiro derrame. Mas, apesar do imaginário negativo que 

envolve o terceiro derrame, encontrei pessoas que sobreviveram a esta experiência, entre 

eles S. Osório como vimos acima. Contudo, ainda que sobrevivessem ao terceiro derrame, 

havia um entendimento entre a maioria destas pessoas de que a cada derrame o desafio a 

ser vivido seria maior do que nos derrames anteriores. Aliás, a cada derrame, em alguma 

medida experimentava-se um novo evento, pois a sucessão de derrames parece estar 

acompanhada do aumento na intensidade vivida de cada um deles separadamente. E, por 

conseguinte, também do aumento de sua capacidade de pegar habilidades do corpo e da 

cabeça. Em outros termos, o próprio derrame transfigura-se ao passar do primeiro para o 

segundo, ele tende a se torna, a cada evento, um derrame mais feroz. Mas, sempre a partir 

de uma íntima relação com aquele que o vivencia, já que deve, inclusive, não desanimar e 
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seguir cuidando, no sentido de evitar as preocupações cotidianas e tomar os medicamentos 

de acordo com a prescrição médica, como me alertou S. Geraldo.  

 Vale notar que muitas pessoas, diante de minha pergunta, Quando aconteceu o 

derrame, respondiam dizendo algo como Os derrames começaram a acontecer... e, em 

seguida, narravam as datas em que os derrames haviam sucedido. Em geral, não se falava de 

apenas um derrame, mas como um conjunto de eventos que davam no corpo e/ou davam 

na cabeça. É interessante também ressaltar que até aqui todas as descrições parecem 

apresentar o derrame como um ser externo que age sobre as pessoas; mas, estas, por sua 

vez, também podem agir sobre os derrames, através dos medicamentos como ensinou S. 

Geraldo. E assim podemos começar a pensar nessa atuação recíproca entre os derrames que 

pegam as pessoas e estas últimas que podem tentar evitá-los ou reverter à ação deles por 

meio de sessões de fisioterapia, por exemplo.  

4 Explicando um derrame 

 D. Margarida é uma mineira de 74 anos pertencente a uma extensa família. Teve 

onze filhos (sendo que um deles faleceu em um acidente no Lago Paranoá no ano de 2001), 

23 netos e um bisneto. Desde 1959, D. Margarida está casada com S. Paulo, mudaram-se 

para o Distrito Federal em 1971, também com a esperança de encontrarem oportunidades 

de trabalho e ascensão social. D. Margarida trabalhou um longo período com artesanato e 

muitos anos depois desempenhou a profissão de copeira em uma escola da rede pública de 

ensino; S. Paulo, por sua vez, trabalhou por toda a vida em uma empresa de ônibus, 

primeiramente como cobrador e posteriormente no volante, como motorista.  

 S. Paulo vivenciou três derrames: o primeiro deles foi durante o expediente de 

trabalho, estava, inclusive, dentro do ônibus. Desmaiou e o levaram apressadamente ao 

hospital, após o atendimento médico o senhor estava com a voz rouca e no decorrer dos 

meses passou a conversar enrolado. Mas com o passar do tempo, recuperou-se por 

completo. O segundo derrame aconteceu ao acordar, desde então ele ficou esquecido: 

errava a direção da própria casa, deixava a torneira aberta ou a luz acesa. E o terceiro 

derrame, ainda mais grave que o segundo, aconteceu quando S. Paulo já estava aposentado, 

no ano de 2001. No início, pouco depois do derrame, S. Paulo ainda conseguia locomover-se 

com a ajuda dos braços, ele se arrastava pelo chão da casa, porém toda a capacidade de 
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compreensão e comunicação parecia ter sido totalmente perdida, explicou D. Margarida. 

Infelizmente, com o passar do tempo, a situação de S. Paulo ficou cada vez mais difícil, tinha 

dias que ele ficava muito ruim e passava por crises convulsivas, sucessivas foram as situações 

em que os familiares reuniam-se nos hospitais aguardando pela morte, mas ele sempre 

retornou para casa após um período internado. Há mais de dez anos, S. Paulo encontra-se 

completamente inconsciente e desde então vive em uma UTI domiciliar.  

 Ao recuperar parte da trajetória dos derrames vividos pelo marido, D. Margarida 

questiona a conduta desse senhor no decorrer da vida. Primeiro, ela relembra que o marido 

tinha hipertensão e que costumava visitar o cardiologista assiduamente, contudo, com o 

passar do tempo ia descuidando. Mesmo após o primeiro e o segundo derrame, parece que 

ele não se preocupava que podia acontecer novamente, principalmente ao perceber que 

estava se recuperando; porque, me assegurou,quando tem medo, evita. Adota um regime 

diferente. Ele ia para a Feira do P. Sul [uma feira de alimentos no bairro contíguo à 

Guariroba] e deixava de comprar o queijo porque não tava salgado o suficiente, por fim 

concluiu, o negócio tinha que ser tudo do jeito dele.  

 D. Violeta foi uma senhora baiana que, após uma sofrida separação do marido, criou 

os dois filhos trabalhando como empregada doméstica. Certa vez, ao caminhar na rua 

arrastando uma das pernas em decorrência do derrame vivido que pegou no braço e na 

perna esquerda, foi interpelada por um senhor que indagava a causa que a levará a 

experienciar um derrame. O senhor, um tanto incrédulo, dizia não compreender como D. 

Violeta, que não fumava e também não bebia, podia ter vivido um derrame, enquanto ele, 

uma pessoa que constantemente bebia e fumava, nunca passara por esse tipo 

acontecimento.  

 As narrativas que buscaram alcançar as razões que levaram essas pessoas a 

vivenciarem um ou mais derrames foram tecidas no mais das vezes a partir desse imaginário 

referente à irresponsabilidade individual. Nesse sentido, alimentar-se em excesso de comida 

carregada em sal e engordurada e ingerir bebidas alcoólicas ou fumar são escolhas 

individuais que facilitam, como diz D. Margarida, a chegada dos derrames. Especialmente, 

aos que convivem com a diabetes e a hipertensão como foi colocado não apenas por D. 

Margarida, mas por todas as pessoas com as quais conversei ali no bairro. 
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 Esse modelo de explicação aproxima-se das explicações de cunho biomédico que 

também costumam responsabilizar as pessoas por muito daquilo que as acometem 

patologicamente. Inclusive, em determinadas situações, essas explicações apelam para 

instâncias morais que tendem a culpabilizar os indivíduos por quaisquer tipos de sofrimento 

que eles venham a viver futuramente (Laplantine; 1986). Anos atrás, ao participar de uma 

pesquisa que possuía como interesse compreender o convívio de pessoas que possuem 

diabetes e hipertensão, presenciei em um Centro de Saúde da Guariroba a seguinte cena: 

um senhor, após ter a pressão aferida foi conduzido por uma auxiliar de enfermagem a um 

grupo de pessoas que aguardavam pelo mesmo atendimento. Dirigindo-se ao grupo, a 

auxiliar falou que ele estava com a pressão altíssima por não ter tomado os medicamentos 

prescritos e que, a qualquer momento, poderia ter um derrame. Ela ainda acrescentou que 

as pessoas não deveriam agir como ele, mas tomar os medicamentos corretamente. Não sei 

dizer em que estado de espírito estava aquele senhor, apenas o observei sentar 

passivamente em um dos bancos da sala, após a “aula” dada pela auxiliar de enfermagem. 

 É evidente que entre os discursos adotados por D. Margarida, pelo senhor que 

conversava com D. Violeta e pela auxiliar de enfermagem, há diferenças. Especialmente, 

porque o último discurso foi proferido por uma representante oficial do sistema de saúde 

que, em princípio, deveria tratar todas as pessoas de forma equânime, independentemente 

dos motivos que as levaram a ter um pico de pressão alta. Mas, ainda assim, é interessante 

perceber como o discurso biomédico se perpetua entre os mais diferentes ambientes que 

circundam a vida dessas pessoas.  

 Entretanto, ainda que considerado eficiente e recorrentemente apresentado, as 

explicações que aludem unicamente à ordem biomédica não dão conta de todos os tipos de 

experiências vividas por estas pessoas. Há perguntas essências que parecem escapar do 

poder de resposta da biomedicina. Por exemplo, aquela que foi disparada pelo senhor que 

conversava com D. Violeta: como uma pessoa que não bebe e nem fuma pode ter vivido um 

derrame enquanto uma que bebe e fuma é saudável? Diante do senso comum sobre o 

derrame, há corpos mais suscetíveis (e, do ponto de vista moral, merecedores) do derrame e 

outros não? Como lidar com as exceções, isto é, tanto os corpos suscetíveis que não são 

atacados por derrames quanto os corpos não suscetíveis que o são? Algumas respostas 

foram fornecidas na tentativa de tornar inteligível essa e outras experiências. As emoções e 
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os acontecimentos fortes figuraram como explicações igualmente importantes para explicar 

a ocorrência dos derrames.  

 Deixe-me retomar o exemplo de D. Violeta, que acabei de apresentar acima. D. 

Violeta, ao sair do estado da Bahia passou a morar no Distrito Federal, onde conheceu um 

senhor nascido no Ceará que veio a se tornar seu companheiro, juntos tiveram dois filhos. 

Após uns quinze anos de casamento, separaram-se, D. Violeta e os dois filhos 

permaneceram na casa e o senhor retornou para a sua terra natal. Ao relembrar a 

separação, D. Violeta diz que foi muito sofrido, muito difícil aquela época que veio se somar 

ao fato de ela se auto-perceber como uma pessoa “muito ansiosa” e que, essa 

característica,pode provocar o derrame. Ela também relembrou que não tomava os 

medicamentos de acordo com a prescrição médica por não achar que era algo sério, porém 

esse último acontecimento apenas ganha sentido quando somado aos anteriores. E ainda 

que o derrame tenha acontecido dez anos após a separação, D. Violeta não deixou de 

expressar o quanto sentiu aquele evento durante todos os anos subsequentes. 

 Dois dos incontáveis derrames que acometeram o piauiense S. Marcelino 

entrelaçam-se com a discussão apresentada por D. Violeta. Assim, um de seus dezessete 

filhos era proprietário de um bar na cidade do Recanto das Emas. Após uma noite de 

trabalho, ele ligou para a casa dos pais e contou que acabara de ser assaltado durante o 

expediente de trabalho, foi uma coisa horrível, mandou deitar todo mundo, colaram a arma 

na cabeça, como me contou D. Lola, esposa de S. Marcelino e mãe do dono do bar. 

Partilhado o ocorrido por telefone, S. Marcelino ficou muito nervoso e teve o primeiro 

derrame, a pressão foi a 21 por 19, contou a esposa. Nessa mesma conversa, ela ainda 

comentou que talvez se ele não ficado sabendo, não teria sofrido o derrame. 

 As experiências dessas duas famílias ampliam a forma a partir da qual 

compreendemos o surgimento das doenças, elas desestruturam as concepções que insistem 

em culpabilizar os indivíduos isoladamente e nos remetem a pensar o quanto a nossa 

biografia afeta e é afetada pelo nosso corpo (Fleischer, 2012). Quase perder um filho para 

aviolência ou terminar quinze anos de casamento são eventos que reúnem emoções que 

explicam a chegada dos derrames e que parecem estar aquém da nossa capacidade de 

prever, evitar e resolvê-las rapidamente e, mais importante, individualmente. 
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 As duas narrativas que tentei recuperar acima foram apresentadas como as principais 

explicações do porquê os derrames acometerem as pessoas. Essas narrativas não devem ser 

pensadas separadamente, e, sim, em constantes trânsitos umas com as outras; igualmente 

elas me foram narradas por D. Violeta que ao mesmo tempo em que sentia a sofrida 

separação vivenciada, admitia também a pouca disciplina que possuía no cumprimento dos 

horários e das doses dos medicamentos para a hipertensão arterial. Ou a história de S. 

Marcelino que, pelo fato de já sofrer de hipertensão, deveria ser poupado pelos familiares 

de acontecimentos intensos. A pressão oscila, o derrame pode acontecer. Mas essas pessoas 

estavam me contando como tantos outros fatores, atores e eventos podem fazer essa 

pressão oscilar, a ponto de provocar o derrame. A fisiologia não era suficiente como 

explicação, sobretudo diante das emoções, do nervoso, das relações sociais.  

 Nesse capítulo, passei pelos tipos de derrame listados pelas pessoas que conheci ao 

longo da pesquisa. Dar no corpo ou dar na cabeça, provocar morrências temporárias ou 

definitivas, ter um, dois ou três derrames foram vivências ouvidas com frequência. Essa 

nomenclatura é um passo básico para conhecer a experiência de viver um derrame e ajudará 

a entender o próximo passo, qual seja, a avaliação comparativa entre antes e depois desse 

evento.  
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CAPÍTULO 2 

Dois tempos e suas complicações: Antes depois de um derrame 

1 Não dar mais conta 

Era costume, ao chegar à casa de D. Antonieta e S. Afonso, encontrá-los assistindo a 

algum noticiário local de grande audiência. Normalmente, D. Antonieta acompanhava as 

notícias caminhando de um cômodo ao outro da casa, no mais das vezes estava cuidando de 

algum afazer pendente. S. Afonso, ao contrário, permanecia todo o tempo sentado em um 

sofá cor de mostarda, localizado bem em frente à televisão. Contudo, em uma das minhas 

últimas visitas, a dinâmica da casa fugia ao que até então havia observado.  

Em uma terça-feira, ao chegar à casa, fui convidada por D. Antonieta a me sentar ao 

seu lado. Conversávamos sobre a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo 

quando perguntei por onde andava S. Afonso. Fazia a barba, respondeu. À medida que 

batíamos papo, S. Afonso passou por nós duas e me cumprimentou, em seguida ensaiou 

alguns passos em direção ao aposento do casal. Mas, antes de lá chegar, D. Antonieta já 

estava em pé tomando para si um potinho de margarina que S. Afonso segurava entre as 

mãos; nesta vasilha era costume guardar alguns instrumentos necessários para fazer a 

barba. D. Antonieta, agora ao lado do marido, pôde perceber que ele tinha vários cortes 

espalhados por todo o rosto e diante disso determinou que ele não poderia mais fazer a 

própria barba a partir daquele dia, afinal não estava mais dando conta. S. Afonso, pouco 

satisfeito, perguntou como iria proceder e D. Antonieta explicou que ele precisaria aguardar 

o auxilio do filho caçula ou ir até o barbeiro para que lá fizessem sua barba. Eles até fazem, 

disse o senhor. E fazendo um sinal com a mão indicando dinheiro, acrescentou: mas olha só 

o que eles estão querendo! Você acha que eles fazem de graça? D. Antonieta limitou-se a 

responder, mas você não está mais dando conta, então tem que ser uma pessoa que dê e 

saiu.  

 Enquanto D. Antonieta guardava o pote de margarina, S. Afonso e eu conversávamos. 

Sentada no sofá ao lado do que ele estava, pude enfim perceber e me alarmar com os cortes 

que ele acabara de produzir no próprio rosto. Mas, aparentando pouco interesse nos cortes, 

S. Afonso se pôs a narrar uma nova versão para um mesmo diálogo que já me fora narrado 
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em outras ocasiões, que começava sempre assim: a pior doença que tem é a cegueira!Em 

todas estas situações eu sempre o inquiria, A cegueira? Por que S. Afonso? Ele explica que 

sem os olhos as pessoas não conseguem fazer quase nada, por isso tem que pedir a Deus. E 

eu peço. Então perguntei: E o senhor pede o quê S. Afonso? E ele respondeu, peço saúde, 

peço visão. Antes eu queria ser o bom, estar entre os melhores motoristas. Eu sempre me 

esforçava para ser o melhor de todos. Eu estava. Estava entre os melhores motoristas. Eu 

conhecia tudo, conhecia todos esses lugares. E não conhece mais S. Afonso?, inquiri mais 

uma vez. Explicou que não e que chegou num estado que não serve mais pra nada, restando 

pedir a Deus por mais um dia. Aqui, eu só fico em casa, às vezes fico olhando a minha neta. 

Ela passa o dia brincando. Ela tem uma energia, fica dançando, pulando, fazendo 

traquinagem. Às vezes, eu penso... Agora é a Lili quem dá as ordens da casa.  

 Ao final desse dia, percebi algo que há muito S. Afonso e D. Antonieta já sabiam: 

aqueles cortes não eram o resultado de um mero acidente ao fazer a barba. Cada cicatriz 

estava ali para alegar que S. Afonso não estava mais entre os melhores motoristas, ele não 

conhecia mais tudo e a partir do instante que o derrame lhe pegou precisaria pedir auxílio, 

pedir saúde, pedir visão. Aquele antigo S. Afonso, edificado sobre a figura da autonomia, da 

autoridade e do conhecimento, rompia e, sobretudo, feria o presente que vivíamos naquela 

sala. Assim, de uma única pessoa, este senhor veio a tornar-se duas: a de antes e a de depois 

do derrame. O sociólogo britânico Michel Bury (2011), através do conceito de “ruptura 

biográfica”, desenvolve a concepção de que as doenças de longa duração são em si mesmas 

experiências que dificultam a continuidade da vida cotidiana experimentada no período 

anterior. Em determinadas situações, as dificuldades vividas são tão intensas que a doença 

desestrutura a concepção que essas pessoas nutrem sobre quem são elas mesmas, criando 

uma diferenciação entre o que elas foram e no que elas se tornaram depois da doença 

(idem). Ali, sobre o sofá mostarda, eu notava o quão difícil parecia ser para S. Afonso viver 

esta nova constituição de si mesmo, passado o derrame.  

 Possivelmente, uma das respostas do por que ser tão difícil conviver com uma perna 

esquecida, uma cabeça ruim ou com a morrência encontra-se ainda na narração de S. 

Afonso. Ao reparar na pequena neta Lili de quatro anos de idade, ele percebeu a energia da 

menina para passar o dia brincando e fazendo traquinagens, características essas que não 

são percebidas em si mesmo. Aos olhos de S. Afonso, a neta Lili representa a potencialidade 
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de ser e fazer presente e futuro, ao passo que ele, um senhor de 65 anos que passara por 

consecutivos derrames, talvez esteja preso à inércia de não ser e de não mais fazer – 

sobretudo em contrasta com o tanto que já fora e fizera. Assim, a família, em termos 

geracionais, muitas vezes é compreendida a partir de uma linha de continuidade e 

descontinuidade de um parente que possui energia em relação àquele que a perde (Debert, 

1999). Contudo, em vez de apenas afirmar que a neta do casal estava prestes a ocupar uma 

posição que até pouco tempo era pertencente aos avós da menina, talvez seja mais 

interessante a esta pesquisa se voltar para os processos de sofrimento que estão contidos 

nesta percepção sobre as gerações aos olhos desse senhor. Assim, mesmo passados dez 

anos desde o último derrame, que aconteceu em 2004, S. Afonso ainda se entristecia ao 

julgar que não dava mais conta de corresponder às demandas dele e dos outros que antes 

eram facilmente realizáveis. 

 Em outro momento, enquanto conversávamos e aguardávamos na fila de um hospital 

público da cidade de Ceilândia, D. Antonieta diz ter percebido a piora no estado de saúde do 

marido desde que a mãe de S. Afonso veio a falecer no último ano. Eu lembro até desse dia, 

diz D. Antonieta, eu estava na igreja. A irmã dele, lá no Piauí, me ligou e falou. E no mesmo 

dia, os irmãos de S. Afonso que vivem no Distrito Federal e em cidades da redondeza 

organizaram-se para ir ao enterro no Piauí de carro, meia noite eles já estavam viajando. 

Contudo, nenhum dos irmãos chegou a convidar S. Afonso, ele ficou muito sentido de não 

poder ir ao enterro da própria mãe, afirmou D. Antonieta. Como é que eu ia fazer? Não tinha 

dinheiro pra ir de avião, acrescentou. Mas, ainda que os irmãos tivessem o convidado seria 

impossível, na opinião da esposa, já que ele não conseguiria segurar a urina em uma longa 

viagem como aquela. Eles não podiam ficar parando em tudo que é canto e ele não consegue 

segurar. Claramente, todos os envolvidos deduziram que S. Afonso representaria um 

obstáculo à urgência com que tinham de chegar ao Piauí.  

 Entendo que a legitimidade de S. Afonso de agir e pensar sobre o mundo 

recorrentemente era questionada e a cada vez que ele não dava conta de alguma tarefa, 

esses familiares se deparavam com um motivo concreto que implicava em apartá-lo do 

cotidiano das pessoas ditas saudáveis. Especialmente em situações em que a atividade que 

não fora desenvolvida com maestria estivesse intricada à capacidade cognitiva desse senhor. 

Recordo que há alguns anos atrás, D. Antonieta, ao comparar o tipo de derrame do marido 
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com o de um vizinho, exprimiu que o vizinho também é doente, só que ele é esperto. O 

derrame dele não deu na cabeça, deu mais no braço e na fala, diferentemente do que se 

sucedeu com S. Afonso. Então, por não ser esperto, não fazer a barba e não segurar a urina, 

S. Afonso pouco a pouco deixava de ser compreendido como semelhante aos olhos dos 

outros membros da família, passando a ser observado e julgado, portanto, a partir da 

diferença, da desordem e até mesmo da decomposição do pensamento (Foucault, 1978). 

 A partir de tudo que foi dito até aqui, retomo um debate que também está sendo 

problematizado pelos antropólogos Guita Debert (1999) e João Biehl (2008). Ambos, cada 

um ao seu modo, criticam a sociedade vigente que a partir da doutrina da produção e do 

consumo acelerado destroem centenas de vidas que não estão aptas a contribuírem com a 

reprodução da lógica capitalista. Mais exatamente, Debert, por meio dos seus estudos sobre 

o envelhecimento, nos adverte a respeito da tendência de “silenciarmos” as experiências de 

pessoas mais velhas que convivem com dificuldades próprias do envelhecer, principalmente 

os problemas de saúde e as dificuldades financeiras. E Biehl faz emergir a experiência de 

Catarina, uma mulher de 42 anos que fora abandonada pelos familiares para morrer em um 

asilo, por julgarem que ela não poderia mais viver livremente em sociedade. Frente a estas 

questões, conhecendo a história de S. Afonso, fico a pensar se haverá algum espaço para 

termos doenças e envelhecermos e ainda assim alcançarmos compreensão e nos 

concebermos como seres que pensam e sentem.  

 S. Afonso, em certas ocasiões, embora apartado do mundo anteriormente vivido, 

continuava a senti-lo em diversas ocasiões. Como quando percebeu que não poderia 

participar do enterro da própria mãe. É tanto que, depois desse evento, seu estado de saúde 

piorou, ele ficou mais fraco das pernas e da memória, como explicou D. Antonieta. 

Diferentemente do período anterior ao derrame, S. Afonso não poderia simplesmente ir 

dirigindo até o estado do Piauí como estava acostumado, ele precisaria pedir auxílio às 

pessoas. Ele passava a ser outro, mais frágil e dependente. Desde o último derrame a 

subjetividade desse senhor parecia estar sendo recriada, infelizmente, pautando-se em 

pilares que por vezes o feriam, especialmente, na consciência da perda que fomentava a 

falta de reconhecimento que as pessoas nutriam a respeito dele.  
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 A partir das dificuldades apresentadas, duas estratégias foram tomadas no sentido de 

encontrar um caminho que tornasse suportável viver a experiência do derrame: a religião e 

os medicamentos para a depressão. Comecemos pela religião. Durante alguns meses S. 

Afonso frequentou, na companhia de um vizinho, uma igreja evangélica a poucos minutos da 

própria residência, onde recebeu dois ou três livros que frequentemente eu o encontrava 

folheando. S. Afonso seguiu visitando essa igreja até o dia em que esse mesmo vizinho o 

convidou a se batizar. D. Antonieta, por ser católica, foi de imediato contrária e até mesmo o 

impediu de continuar frequentando a igreja. Ele já é batizado. Pra quê batizar de novo?, 

disse ela. Interessada na conversa, perguntei se ele estava gostando de ir à igreja e como 

ficou depois de ser impedido de frequentá-la. Ela responde que S. Afonso estava até 

gostando, porém justifica a própria decisão dizendo que ele nem entendia, ficava só lá sem 

saber. Desde então, S. Afonso contenta-se em ler trechos dos livros que recebeu na igreja e 

mais recentemente tem insistido com a esposa sobre a necessidade de se confessar com um 

padre.  

Ao relembrarmos o início deste capítulo, temos que no mais íntimo de suas preces, S. 

Afonso costuma rezar com certa frequência, pedindo saúde e a oportunidade de poder viver 

apenas mais um dia do amanhã. Sentia-me tocada ao perceber que S. Afonso não pedia que 

Deus transformasse ou revertesse o que ele estava vivendo, a religião parecia ser um 

caminho de aprender unicamente a suportar a experiência do derrame. Isso se deve talvez 

pelo fato de S. Afonso acreditar que estamos todos pagando por algo que fizemos em vida. 

Em uma tarde que cuidávamos de Lili para que D. Antonieta pudesse tomar banho, 

perguntei a S. Afonso como eram os filhos dele na mesma idade da neta. Ele confessou que 

pouco sabia a respeito. Naquela época, S. Afonso era um homem muito bruto e pouca 

paciência tinha para ficar ao lado dos filhos. Estava sempre discutindo e dando ordem a eles, 

explicou. Em seguida, disse que estamos todos pagando por alguma coisa que fizemos, ainda 

que não saibamos. Deus está atento a todas as nossas ações. Por fim, acrescentou que 

passar por um derrame é muito difícil, apesar de sentir que atualmente está um pouco 

melhor do que logo após o derrame.  

 Além da relação com a religião, as altas doses de medicamento para a depressão 

foram apontadas como uma instância que também auxilia na aceitação da doença. D. 

Antonieta apontou que, durante um período, uma das médicas de S. Afonso propôs diminuir 
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a dose do medicamento, passar pra uma bandinha, passar pra um quarto. Mas não dá! É 

muito nervoso por causa da doença. Em outra situação, pedi que D. Antonieta descrevesse 

com mais vagar o comportamento do marido, ela disse então que ele ficava nervoso, a 

expressão dele mudava. Parecia que ele tava com medo e que alguma coisa iria acontecer. 

Inversamente, portanto, compreendo que ao tomar o medicamento para a depressão essas 

sensações de nervoso e de medo eram satisfatoriamente suavizadas, tornando o cotidiano 

dessa família um pouco menos turbulento. Entretanto, apesar da medicação e das iniciativas 

religiosas, S. Afonso continuava a entristecer-se diante de determinados acontecimentos da 

própria vida, ao perceber que pouco a pouco escapava dele a autonomia de fazer a própria 

barba, trabalhar, sair de casa e escolher a igreja que gostaria de frequentar.  

 Cada atividade não realizada apartava esse senhor um pouco mais do passado, 

daquilo que ele fora antes do derrame. Antes e depois se tornaram duas categorias 

analíticas centrais para o casal, onde mais do que pensar dois tempos, era possível 

desconstruir e reconstruir quem foi e quem é S. Afonso; seja antes, seja depois dos 

derrames. Em virtude do depois, é possível retomar e recriar o antes, ainda que no mais das 

vezes esta comparação tenha como fruto deslegitimar o S. Afonso do presente. Mas, ainda 

que raro, acontece também de olhar para o antes e não se reconhecer mais em uma imagem 

de um senhor bruto e sem paciência para com os filhos. Hoje, era um outro S. Afonso  que se 

apresentava: um homem que cuidava da neta, convivia com um vizinho, apenava-se por não 

poder ir ao enterro da mãe. Após o derrame, novas eram as relações que ele construía com 

as pessoas ao seu redor.  

2 A morte dispersa na vida 

 Dentre todas as experiências acerca do derrame que entrei em contato na Ceilândia, 

poucas transmitiram tamanho estranhamento às pessoas como àquelas que estavam sendo 

vividas pelas esposas de S. Paulo e de S. Marcelino. Isto porque, aparentemente estes dois 

senhores permaneciam acamados e inconscientes continuamente, tornando-se 

dependentes da atenção de terceiros para quaisquer tipos de atividades. Tanto é assim que 

as experiências desses senhores apenas puderam ser acessadas a partir de outras memórias, 

especialmente a das esposas. Mas, antes de adentrar nestas memórias, permitam-me recuar 

alguns passos e começar apresentando um pouco essas famílias.  
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 Comecemos pelos relatos de D. Margarida, esposa de S. Paulo. Eles nasceram em 

Minas Gerais, D. Margarida residia em uma fazenda em João Pinheiro e S. Paulo em outro 

lugar. Era uma cidadezinha, mas era próxima, lá era tudo muito pequeno. Casaram-se em 

1959 e nessa época D. Margarida tinha apenas 19 anos de idade, atualmente tem 74 anos. A 

mudança para o Distrito Federal aconteceu em 1971, desde então ela mora na Ceilândia, 

vieram atrás de oportunidade de trabalho. Entre os onze filhos do casal, nove nasceram em 

Minas Gerais e os outros dois no Distrito Federal.  

Aqui, S. Paulo sempre trabalhou em uma empresa de ônibus, primeiramente como 

cobrador e depois no volante, como motorista. Enquanto isso, D. Margarida, trabalhou com 

artesanato, pintura de tecido e bordado. Décadas mais tarde passou a trabalhar também na 

copa de uma escola, mas, passado quatro anos ela precisou abandonar o serviço para se 

dedicar integralmente aos cuidados do marido, após seu terceiro derrame vivido.  

 S. Marcelino e sua esposa, D. Lola, por sua vez, nasceram no estado do Piauí, na 

cidade que leva o nome de um rio, Maranata. D. Lola conta que o casamento com S. 

Marcelino aconteceu seis meses após a morte da primeira esposa desse senhor, a finada. 

Foram seis filhos resultantes desse primeiro casamento. D. Lola era prima dessa primeira 

esposa, assim convivia de perto com todas as seis crianças e cotidianamente temia que uma 

nova esposa surgisse e judiasse das crianças, então resolveu por casar-se com S. Marcelino. E 

não é que deu certo!, diz ela. Apesar de confessar que não imaginava que fosse tão difícil 

cuidar dos filhos de outra mulher, mas com o suceder do tempo o relacionamento dela com 

as crianças ia melhorando a ponto de eles a chamarem de mãe e foi aí que D. Lola descobriu 

que chamar de mãe é a coisa mais bonita! 

Ao lado de S. Marcelino, D. Lola teve mais onze bebês, totalizando dezessete 

crianças. Eles vieram para o Distrito Federal com o objetivo de manter a família unida, ela 

explica que um parente que primeiro realizou o processo de migração estava convidando 

todos os filhos do casal para aqui residirem enquanto ela e o marido permaneciam no 

estado do Piauí com os filhos menores. Assim, eles vieram morar no Distrito Federal com a 

intenção de reunir toda a família mais uma vez. Ao chegarem, S. Marcelino por intermédio 

de uma amiga conseguiu um emprego como vigilante na Secretária de Educação e D. Lola, 

inquieta e preocupada com o sustento de tantas crianças, nunca parou. Ela trabalhou 
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vendendo de porta em porta cosméticos, bijuterias, bolos, entre outros produtos. E por não 

ter com quem deixar os filhos menores precisava carregá-los consigo de uma cidade a outra. 

Atualmente ela tem 77 anos de idade e S. Marcelino, 87 anos.  

 Os derrames, no caso destes dois senhores, começaram a acontecer quando tinham 

mais de 50 anos de idade. Eles se encontravam ainda envolvidos pelo mundo do trabalho e 

planejavam assim permanecer por mais um tempo, mas devido à ação dos derrames se 

viram obrigados a aceitar a realidade da aposentadoria forçada.  

 Sucessivos foram os episódios nos quais foram pegos pelo derrame, inclusive, D. Lola 

diz ter perdido a conta de quantos derrames o marido vivenciou desde o primeiro, em 2000. 

Entre o restante das pessoas com quem conversei na Guariroba, os primeiros derrames 

eram lembrados pelas senhoras como mais brandos por não pegarem ou pegarem menos as 

habilidades de partes do corpo e da cabeça, ao contrário dos derrames subsequentes. Por 

exemplo, ao relembrarmos o capítulo anterior, temos que o primeiro derrame de S. Paulo se 

passou quando ele estava no ônibus, trabalhando. Ele desmaiou e o derrame aconteceu (ou 

vice-versa), levaram-no ao hospital e por alguns meses ele ficou falando enrolado, mas 

pouco depois voltou à mesma rotina. Já o segundo derrame aconteceu ao acordar, desde 

então ele começou a se esquecer de determinados aspectos da própria vida. Em decorrência 

desses esquecimentos, S. Paulo foi impedido de continuar a exercer a posição de motorista 

de ônibus e voltou ao cargo de cobrador de ônibus. O terceiro derrame o fez perder a 

capacidade de caminhar, compreender e de se comunicar com as pessoas, diz D. Margarida. 

No início, logo após o derrame, S. Paulo locomovia-se com a ajuda dos braços, ele conseguia 

arrasta-se de um cômodo ao outro. Mas com o passar do tempo, a situação de S. Paulo 

complicou-se a ponto de ele se encontrar, há dez anos, totalmente inconsciente e 

dependente dos serviços de uma UTI domiciliar.  

 A primeira vez que visitei está família fui recebida por Luiza, uma das três auxiliares 

de enfermagem responsável pelo cuidado de S. Paulo. D. Margarida não se encontrava na 

residência, porém como estava acompanhada de uma amiga de sua igreja, D. Graça, fomos 

gentilmente convidadas a entrar. Passamos por um corredor ao lado da casa e em instantes 

estávamos em um quartinho de poucos metros que ficava separado da casa principal. Ao 

entrar no quarto, pude ver S. Paulo pela primeira vez, ele estava deitado sobre uma cama 
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hospitalar com os olhos abertos, porém não parecia acompanhar a movimentação dentro do 

quarto. Alguns equipamentos encontravam-se anexados ao corpo desse senhor, entre os 

quais eu apenas conhecia o concentrador de oxigênio e o ventilador mecânico4. Atrás e ao 

lado da cama havia também dois cilindros de oxigênio e um suporte metálico para encaixar o 

soro e os medicamentos. Ao vê-lo, senti um grande desconforto, nunca tinha vivenciado algo 

parecido. Ele parecia frágil e eu tinha medo que algo viesse a acontecer, tentei não me 

mexer além do necessário e manter uma distância confiável de todos os equipamentos.  

 Durante essa tarde conversamos as três sobre uma infinidade de assuntos, dentre 

todos eles, um em especial, parecia ganhar corpo e destacar-se já nessa primeira visita na 

qual D. Margarida não se encontrava. Assim, D. Graça e Luiza discutiam a respeito do poder 

de decisão que D. Margarida possuía em relação à vida de S. Paulo. Estava subentendido 

para as duas mulheres que S. Paulo continuava vivo em decorrência de uma decisão 

humana, pois os equipamentos são o resultado das ações humanas, como disse Luiza. Mas, 

não que isso impeça Deus de levá-lo, acrescentou. D. Graça, católica praticante, consente 

com duas ou três palavras. Mais a frente, Luiza questionou, como é que S. Paulo vai morrer? 

Qualquer coisinha que ele fizer eu estou aqui de olho nele? Ele vai ficar assim ainda por 

muito tempo!  

 As duas senhoras ao tecer os comentários acima questionavam a atitude de D. 

Margarida em relação ao próprio marido, entendi que de certa forma havia uma acusação a 

esta senhora que estava impedindo S. Paulo de morrer. Era o direito à morte que estava 

sendo questionado naquele instante. Durante outra visita, ao conversar com D. Margarida, 

ela confessou que não sabia se era certo desligar ou não desligar os equipamentos. Mas, 

quando perguntei se algum médico já tinha feito essa sugestão, ela parou e olhou-me nos 

olhos e disse que não, explicando, como se eu não houvesse entendido, que isso acarretaria 

                                                             
4
O ventilador mecânico é um equipamento médico que bombeia ar aos pulmões e contribui também para a 

circulação do ar de forma cíclica dentro do pulmão. Já o concentrador de oxigênio consiste também em um 
equipamento médico que produz oxigênio para pacientes com problemas na respiração. Os equipamentos e o 
restante dos serviços oferecidos a esse senhor despediam em torno de 26 mil reais mensais. Aproximadamente 
70 % desse valor era pago pelo plano de saúde dos Correios, onde trabalhava um dos filhos desse senhor, 
sendo que o restante era desembolsado por toda os filhos e por D. Margarida mensalmente. Entretanto, 
apesar dos esforços da família, eles não conseguiam arcar com todo o custo e assim acumulavam uma dívida 
que permanecia crescendo ao passar de cada mês com o plano de saúde dos correios que cobria o valor que 
não pago pela família.  
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a morte de S. Paulo. Era exatamente essa a minha questão, contudo, entendi que era 

inconcebível a essa senhora escolher o momento da morte do próprio marido. Mas, por que, 

na opinião das outras senhoras, D. Margarida deveria dar a este senhor o direito de morrer?  

 Tentemos pensar nesta discussão a partir da experiência de D. Lola, pois, após vários 

derrames, S. Marcelino encontrava-se em uma situação semelhante à de S. Paulo. Apesar de 

não ter tantos equipamentos ligados ao próprio corpo e pelo significativo fato de nunca ter 

recebido a assistência de um plano de saúde, dependendo unicamente dos serviços públicos 

do Sistema Único de Saúde. Bem como o outro senhor, S. Marcelino não consegue se 

alimentar, não fala mais, não diz o que dói. É como se tivesse morto, resumiu a esposa. As 

ministras da igreja de D. Lola, disseram que na verdade, ele já está com Deus. Nesse 

instante, D. Lola abaixou a cabeça, levou as mãos aos olhos e pôs-se a chorar. Adiante, ela 

confessou que não sabe se o marido deu sorte ou não de sobreviver ao derrame, morrer é 

melhor do que estar ali. Ele sofre... Mas, ele só vai quando Deus quiser.  

 Por permanecerem inconscientes, estes senhores aproximavam-se da concepção que 

as ministras da igreja de D. Lola atestavam acerca da morte: fisicamente esses senhores 

estavam ali, mas há muito não habitavam o próprio corpo. Eles, ao contrário da maioria das 

pessoas, não se encaixavam na dicotomia de estarem vivos ou de estarem mortos, eles 

ocupavam uma zona composta pela morte em vida, como Veena Das, a antropóloga indiana, 

mostrou em relação às mulheres que haviam sofrido toda ordem de violência durante e 

depois da Partição no país (Das, 2008). Portanto, S. Marcelino e S. Paulo estavam fadados a 

vivenciarem dois tipos de morte, a primeira expressa pela aparente perda dos sentidos e 

pela dependência das tecnologias humanas, seguida por uma segunda morte, marcada pela 

ausência de qualquer sinal de vida social (embora guardassem os sinais vitais). Estar 

inconsciente e ser dependente de tecnologias de prolongamento da vida, nesse sentido, 

exprimia um dos motivos que poderiam conduzir à decisão de desligar os equipamentos.  

 Entendi também que borrar a fronteira da vida por parecer que se está morto só que 

vivendo, inúmeras vezes era algo constrangedor aos presentes, talvez fosse por isso que D. 

Lola e D. Margarida tenham argumentado não saberem se era certo ou não desligarem os 

aparelhos ou se eles deram sorte ou não em terem sobrevivido ao derrame. D. Luiza e D. 

Graça, que não viviam a inconsciência do próprio marido, tinham uma opinião formada: 
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aquilo era desnecessário, pois o que os mantinham vivos eram os aparelhos e a medicação. 

Eles, portanto, estavam mortos, estavam com Deus. Era apenas questão de deixar a vida 

seguir caminho e alcançar a morte. Entretanto, D. Margarida ao me olhar um tanto incrédula 

após a minha pergunta sobre o desligamento dos equipamentos, deixava claro que se 

tratava de permitir que um processo em transição acontecesse naturalmente, sem qualquer 

interferência. Ela, a morte, só aconteceria na presença de uma ação, desligar ou não desligar 

os equipamentos, mas, ainda mais do que isso, escolher a morte ou a vida do marido.  

 Este não era o único motivo que poderia conduzir a essa escolha. D. Graça, ao 

conversar com Luiza argumentou que prolongar a vida de S. Paulo é prolongar o sofrimento 

da família também. A segunda senhora de imediato concordou, explicando que muitos são 

os sacrifícios cotidianos vividos por D. Margarida, ela não vai pra canto nenhum, ela não 

sossega, está sempre preocupada com o marido. D. Lola, a respeito dessa questão, contou 

que ao longo desses catorze anos costumava pensar no tormento que era conviver com esta 

doença ingrata, como acontecia, por exemplo, nas madrugadas dedicadas ao cuidado de S. 

Marcelino e nas noites em que ele não conseguiu dormir. Mas, ainda que o novo estado de S. 

Paulo e de S. Marcelino implicasse em uma sobrecarga de esforço físico e emocional, D. 

Margarida e D. Lola, respectivamente, não concebiam a morte de seus maridos como uma 

alternativa a ser escolhida.  

 Um acontecimento, em especial, pode lançar alguma luz nesse sentido; durante as 

minhas visitas eu sempre era convidada a me encontrar com S. Marcelino ou com S. Paulo. A 

primeira vez em que vi S. Paulo na companhia de D. Margarida, estávamos na cozinha, ela 

preparava café. Em seguida, fomos em direção ao quartinho externo construído unicamente 

para abrigá-lo juntamente com os técnicos em enfermagem. Entramos no quarto, 

aproximamo-nos de S. Paulo e D. Margarida olhando para ele disse: olha, a moça veio te 

visitar Zé. D. Margarida levantou o leve cobertor que estava sobre o corpo de S. Paulo, 

percebi que ele estava de fraldas, apontando para a barriga do marido ela me mostrou a 

sonda que o perfurava. Pouco depois, ao olhar para os pés de S. Paulo, percebi um sapatinho 

de tecido peludo na cor bege que ele calçava, faço um comentário elogiando. D. Margarida, 

sorrindo, conta que foi um recente presente de viagem de uma das filhas.  
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 A primeira vez que vi S. Marcelino sucedeu de uma forma semelhante, estava prestes 

a me despedir quando fui convidada por D. Lola a visitar S. Marcelino, aceitei de imediato. 

Entramos no quarto do casal, onde eu o observei deitado em uma cama hospitalar, próxima 

à cama que antes fora do casal. Ele estava com os olhos fechados e com o corpo coberto até 

a altura dos ombros por um leve cobertor com pequenos emblemas do Distrito Federal, 

provavelmente fora cedido pela Secretária de Saúde. Ele parecia pronto a acordar a 

qualquer momento, por mais que eu soubesse que isso não aconteceria. Em frente à cama, 

no guarda roupa do casal, observei a presença de mais de meia dúzia de latas do alimento 

que era oferecido a S. Marcelino por meio da sonda, bem como explicou D. Lola. Ao lado 

desse senhor, havia ainda uma cômoda, em cima desta, várias embalagens de 

medicamentos. Por fim, também em cima da cômoda, havia uma folha de papel A4 colada 

na parede indicando os horários nos quais deveria ser fornecida a alimentação de S. 

Marcelino. Cada horário era seguido dos seguintes dizeres, comida do vovô, por exemplo, 

9:00 horas comida do vovô, 10 horas comida do vovô. Ao perguntar a autoria do pequeno 

informe, D. Lola contou-me que o neto mais velho, de trinta anos, é responsável por 

alimentar S. Marcelino. Esse neto reside na casa desde que nasceu em companhia da mãe e 

dos avós. Nessa mesma ocasião, enquanto observava o quarto, D. Lola conversava com S. 

Marcelino, segurando a ponta dos dedos dos pés desse senhor, explicava que eu estava ali 

por ele, para visitá-lo. Ele permanecia imóvel. D. Lola, olhando para mim, pergunta pela 

segunda vez qual era o meu nome para apresentarmo-nos um ao outro.  

 Em ambas as famílias era surpreendente perceber a interação com esses dois 

senhores, apesar de suas esposas apontarem infinitas dificuldades ligadas ao cuidado, como 

a necessidade de abandonar o trabalho para dedicar-se ao marido ou as madrugadas 

passadas sem dormir. Era inacessível para mim o que as levavam a apresentar-me aos 

senhores de forma tão carinhosa, presenteá-los após uma viagem ou descrever um quadro 

de obrigações para com o outro de forma tão íntima.  

 Em minhas leituras sobre as práticas de cuidado, muito foi dito a respeito da 

sobrecarga de afazeres, a falta de reconhecimento moral e financeiro e a obrigação de 

mulheres que estão presas a esta função, especialmente quando são pobres ou negras 

(Molinier, 2012; Karsh, 1998).Todas essas discussões são de extrema importância ao 

trazerem ao centro a experiência de pessoas que costumam ser silenciadas e espero 
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também que o meu trabalho possa contribuir neste sentido5. Entretanto, ao pensar na 

atenção que essas famílias estão oferecendo aos pais, avôs ou maridos, há algo que parece 

escapar a estas teorias, porventura mais ligado a noção de uma família. Isto porque, estes 

senhores transitam além da margem que indica esse novo estado de saúde, expresso pela 

inconsciência e pela dependência de pessoas e equipamentos. Eles são também as 

lembranças que, mesmo inconscientes, ainda participam da vida familiar, seja afetivamente 

e por meio das obrigações que cada familiar mais velho carrega dentro de si e, antes mas 

também depois do derrame, transmite aos mais jovens.  

 D. Lola, a respeito desse assunto, disse que no início da doença, apesar de todas as 

dificuldades, S. Marcelino conseguia receber a hóstia oferecida pelas ministras da eucaristia 

que o visitavam; algo que há anos não tem continuidade. Confessando, por fim, que por 

mais que ela tenha 77 anos e o marido, 87, é muito difícil viver esta situação. E é por isso 

que deseja que ele viva sempre mais. A gente quer que ele viva, diz. Talvez, inspirada neste 

mesmo desejo, esteja D. Margarida, ao permitir que S. Paulo continue a povoar os álbuns de 

fotografia da família, ainda que com os olhos fechados e com o tubo de um ventilador 

mecânico à boca. 

 Creio que por vezes as respostas não podem ser encontradas em caminhos que se 

pretendem puramente racionais e distantes. Quem sabe, seja por isso que outras linguagens 

permaneçam a permutar mais e mais sentidos que deem conta do desafio que é viver. Um 

pouco além de seus 70 aniversários, D. Margarida e D. Lola, herdaram o ofício de pensarem 

a própria vida pela ação. Viver a migração, os filhos, o derrame e a inconsciência do marido, 

bem como o cuidado. Já o poeta Ferreira Gullar, que em entrevistas afirmou que não se 

deixa levar pelas lembranças por medo de naufragar, arriscou pensar seus anseios por meio 

da poesia e depois de ter presenciado a morte de tantos entes querido compartilhou 

conosco o poema Extravio (1999)6. Convido-os assim a pensarem ao lado do poeta 

maranhense:  

Onde começo, onde acabo 

                                                             
5 Estas questões serão tratadas no capítulo três ao discutir a experiências das esposas.  
6
 Refiro-me especificamente a entrevista conduzida ao programa Sangue Latino do Canal Brasil, conduzida pelo 

jornalista Eric Nepomuceno. A entrevista pode ser acessada no seguinte link: 
https://www.youtube.com/watch?v=_hK2adhA6_s 
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se o que está fora está dentro 

como num círculo cuja  

periferia é o centro? 

Estou disperso nas coisas, 

nas pessoas, nas gavetas: 

de repente encontro ali  

partes de mim; risos, vértebras. 

Estou desfeito nas nuvens: 

vejo do alto a cidade  

e em cada esquina um menino, 

que sou eu mesmo, a chamar-me.  

Extraviei-me no tempo. 

Onde estarão meus pedaços? 

Muito se foi com os amigos  

que já nem ouvem nem falam 

 

Estou disperso nos vivos, 

em seu corpo, em seu olfato  

onde durmo feito aroma  

ou voz que também não fala. 

 

Ah ser somente o presente: 

Esta manhã, esta sala.  

  

 Mesmo inconscientes e dependentes, os corpos desses senhores e suas presença 

inequívocas evocam memórias e questionamentos que perduram além de si mesmo. E 

enquanto Gullar questiona onde começamos e onde terminamos,as senhoras respondem 

não saber. Não sabem se é certo ou errado desligar ou não desligar ou se ele deu sorte ou 

não de continuar a viver. Entendo que elas dizem que o único desdobramento possível é 

dizer que é difícil desligar e que também é difícil não desligar os equipamentos. Desligar é 
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aceitar o término de uma vida ao lado, deixar que este marido leve as lembranças que 

persistiam dentro dele e trata-se, ao fim, de deixá-lo habitar como lembrança para quem 

fica. Escolher não desligar é a incerteza, por sua vez. É pensar que apesar dos sinais vitais, 

talvez ele já esteja com Deus.É querer que ele viva mais, ainda que o questionamento a 

respeito da fronteira do que é a vida permaneça constante. 

 

3 Derrames em mulheres e em homens 

 D. Violeta, uma mulher negra de 57 anos de idade que criou dois filhos trabalhando 

como empregada doméstica, fora minha única referência de uma mulher que passou pelos 

desafios de viver um derrame. No nosso primeiro encontro, ela demonstrava um cenário 

totalmente diferente daquele que eu havia observado e que descrevi até então. A primeira 

vez que a vi, ela descia a rua, vestia um vestido com pequenas flores amarelas com um 

fundo de um roxo azulado, calçava havaianas de uma cor clara. Seu cabelo era crespo e 

curto, acima das orelhas. Ela estava sozinha e caminhava com destreza, ao se aproximar, 

percebi que o seu braço esquerdo havia sido pego pelo derrame, permanecia imóvel. Esta 

fora a primeira vez em que encontrei uma pessoa que passou pelo derrame no espaço da 

rua, normalmente elas se restringiam ao espaço doméstico da casa ou, quando na rua, 

sempre na companhia de uma cuidadora. Alegrava-me principalmente a circunstância de 

conhecer o derrame pela perspectiva de uma mulher.  

 Na medida em que conversávamos, ia descobrindo que D. Violeta era realmente uma 

mulher que encontrou um caminho menos árido para viver após um derrame, mas não sem 

várias dificuldades cotidianas a serem enfrentadas. A experiência do primeiro e único 

derrame aconteceu a esta senhora aos 47 anos de idade, quando tomava banho. Sentiu o 

corpo tremer, fechou o chuveiro e caiu no chão. O filho que estava em casa a levou ao 

Hospital Regional de Ceilândia (HRC), porém não havia médicos, então seguiram em direção 

a um hospital particular da cidade, o São Francisco. Após um primeiro atendimento, D. 

Violeta foi conduzida pelo filho ao Hospital de Base, o derrame havia pegado a perna e o 

braço esquerdo que estavam imóveis. Ao longo de dois meses D. Violeta precisou do auxilio 

de uma cadeira de rodas para se locomover.  
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 D. Violeta, à época, trabalhava como empregada doméstica no Plano Piloto, mas em 

decorrência da gravidade, precisou abandonar o serviço. E por mais que tenha trabalhado na 

casa de uma mesma empregadora por vinte anos, nunca teve a carteira de trabalho 

assinada, não podendo contar com nenhum dos direitos trabalhistas neste momento de 

crise. Esta senhora compartilha da mesma trajetória de tantas outras mulheres que, 

enquanto empregadas domésticas, são invisibilizadas dentro do espaço doméstico do 

patrão, estando vulneráveis a baixos salários e a uma série de violências (Bernardino-Costa, 

2011). Mas, ainda que não tenham lhe garantido o acesso à carteira assinada, D. Violeta 

descrevia a patroa como amiga por ter concedido medicamentos e dinheiro após o derrame. 

Infelizmente, tendo a discordar de D. Violeta, compreendendo esta família que a empregou 

como incapaz de perceber aqueles que ocupam uma posição hierárquica inferior na 

sociedade como um sujeito de direito iguais a eles próprios, estando presos a própria 

posição de privilégio, portanto (Fanon, 2008). 

 Por não ter um salário, D. Violeta precisou pedir ajuda ao ex-marido que intercedeu 

através de dinheiro e medicamentos. Naquele período, em 2004, apenas o filho mais velho 

dessa senhora possuía uma fonte de renda, ele trabalhava em uma banca de verduras de 

uma feirinha próxima ao bairro. A filha mais nova estava desempregada e com uma pequena 

criança a ser cuidada, residiam os quatro na mesma casa. Ao recapitularmos o capítulo 

precedente, temos que em parte D. Violeta atribuía o derrame à sofrida separação do 

marido que apesar de ter acontecido há dez anos ainda era sentida. E isso sempre me levou 

a pensar o quanto deve ter sido constrangedor pedir o suporte desse senhor nesse 

momento de crise, algo que de fato nunca foi possível de confirmar nos nossos encontros. 

Na última ocasião em que procurei falar a respeito do ex-marido dessa senhora, ela me 

pediu para deixar ele pra lá e que não ia falar dele não. E assim aconteceu, não tocamos 

mais no assunto.  

 Ao retornar para casa, após quase dois meses de internação, a filha e a vizinhança 

foram as principais responsáveis pelo cuidado de D. Violeta. O filho que trabalhava a maior 

parte do tempo, pouco podia estar com a mãe e assim o cuidado prestado por ele abarcava 

principalmente o orçamento familiar. A filha ajudava com atividades diárias como dar banho, 

comida e medicamentos. Durante o banho, a filha costumava colocar uma cadeira embaixo 

do chuveiro para que a mãe pudesse se sentar, o que contribuía para facilitar a atividade. 
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Contudo, D. Violeta justifica que essa situação durou por pouco tempo e que logo foi 

aprendendo formas mais adaptadas de suprir as próprias demandas. Ao fazer esta ressalva, 

esta senhora demonstrou certa resistência em ter que aceitar a dependência que era 

imposta pelo derrame.  

 D. Violeta, a partir da prática cotidiana, ia aprendendo como utilizar uma única mão 

nos afazeres cotidianos. Ao cortar uma cebola, por exemplo, ela utiliza a mão que possui 

movimento para tirar e colocar a mão que o derrame pegou em um determinado local 

durante a atividade. Em seguida, com a mão que possuí movimento, ela apoia o alimento no 

braço morrente, este age como suporte para o alimento, e, por fim, resta cortar a cebola 

com a mão direita, aquela que o derrame não pegou. Às vezes, os alimentos acabam 

escorregando de um canto ao outro da tábua, deixando-a nervosa e fazendo com ela desista 

da atividade, conta. Contudo, consegue cortá-los quase sempre que precisa. No hospital 

Sarah Kubistschek, em meio a uma sessão de fisioterapia, D. Violeta chegou a receber uma 

tábua de cortar alimentos adaptada à sua nova capacidade motora. Trata-se de uma tábua 

comum a não ser por um prego ao centro em que é possível prender a carne. Ao tentar usá-

la, D. Violeta machucou-se em duas ocasiões distintas e por fim preferiu descartar o 

utensílio. Mas, sem dar tempo de contar desvantagem, explica que atualmente é possível 

encontrar nos supermercados carnes e verduras cortadas, dispensando essa etapa tão 

dificultosa do ato de cozinhar. 

 Esses aprendizados apontam para a necessidade que esta senhora possui de 

continuar a lidar com as demandas cotidianas. Mais recentemente, ambos os filhos de D. 

Violeta encontram-se trabalhando, a filha que a época do derrame estava desempregada, 

passou a exercer a profissão de brigadista e o filho segue trabalhando na banca de verduras. 

Explica que devido ao trabalho dos filhos, cabe a ela a responsabilidade maior de administrar 

a casa e que pouco pode contar com a ajuda da neta que agora é adolescente, pois ela está 

quase sempre na casa do pai que também reside na Guariroba ou na escola.  

 Esse nível de adaptação encontrado no cotidiano de D. Violeta me surpreendeu, 

principalmente, por nunca tê-lo encontrado entre os homens com quem conversei no bairro. 

Após o derrame, todos eles foram obrigados a abandonar o universo do trabalho 

assalariado, algo descrito como muito difícil no mais das vezes. S. Afonso costuma relembrar 
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com saudades a época que trabalhava como motorista de ônibus e caminhões, lançando 

comentários como a melhor coisa que tem é poder dirigir. Quanto mais a gente sabe, mais a 

gente quer saber, mesmo fazendo mais de dez anos desde que ele tinha dirigido um carro.  

 Dentro do espaço da casa, anos após o derrame, estes senhores se limitam a serem 

cuidados pelas esposas e conviverem pontualmente com a vizinhança e os familiares. 

Apenas uma vez conheci um senhor que tomou para si a responsabilidade de administrar os 

horários e as doses do próprio medicamento, etiquetando-os com a função terapêutica 

como, por exemplo, melhorar o oxigênio no cérebro, a dose e o horário de cada 

medicamento. Em geral, até mesmo esta responsabilidade cabia às mulheres. Entre as vezes 

em que estive na presença dos senhores acometidos por derrames mas ainda falantes e 

conscientes, frequentemente nossas conversas eram interrompidas por suas esposas que, 

sem nada dizer, surgiam e apenas pingava gotas de um colírio nos olhos do marido ou a eles 

oferecia algum medicamento. Contudo, esta mesma situação não se repetia quando 

conversava com D. Violeta. Pelo contrário, ela fazia questão de frisar que os momentos de 

dependência foram curtos e que rapidamente ela havia se lançado à missão de reaprender a 

realizar as próprias atividades. E por não ter parado, talvez, D. Violeta possa dizer que apesar 

de ter sido difícil, sente-se mais tranquila atualmente. Ao contrário, os homens 

entrevistados, mais de uma vez, disseram que chegaram a um estado que não servem mais 

pra nada. 

 Entretanto, permanecer em movimento nem sempre foi fácil para D. Violeta que 

precisou conviver mais com o incômodo da depreciação alheia sobre ela do que com o 

desconforto de uma perna ou um braço ruim. Ao caminhar na rua certo dia, arrastando a 

perna, D. Violeta foi abordada por um grupo de pessoas que disseram, Olha lá! Lá vai a 

bêbada! Na ocasião, sentiu vergonha, mas admite que nunca parou de sair por conta desses 

acontecimentos. Mesmo não tomando para si essa chacota proferida, entendi que D. Violeta 

em alguma medida estava sendo impedida de caminhar livremente na rua por não caminhar 

como a maioria das pessoas. E sem ao menos conhecê-la, estas pessoas se colocaram no 

direito de significar uma perna que arrasta com a bebida, atribuindo a ela a identidade 

estigmatizada de uma mulher bêbada. Portanto, uma mulher diminuída, errada e 

incompleta (Goffman, 1982). Esse exemplo nos faz pensar nas experiências negativas que 

temos criado para todos aqueles que não encontram correspondência dentro dos padrões, 
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independentemente de ser uma mulher que tem problemas com a bebida ou uma mulher 

que passou por um derrame.  

 Felizmente, apesar da situação acima, D. Violeta encontrou mais aliados do que 

adversários na tarefa de viver com uma perna que arrasta e um braço que não se 

movimenta. Assim que voltou para casa, após o derrame, D. Violeta passou a receber a visita 

diária de uma vizinha que massageava o seu braço com um líquido chamado aguardente 

alemã. E outra vez, um senhor lá debaixo [de uma quadra abaixo da sua ali no bairro] trouxe 

óleo de sucuri pra passar no braço, ele explicou que ajudaria a recuperar o movimento. Ela 

explica que além dessas duas pessoas, outras também a presentearam com óleos e sebos. D. 

Violeta, disse sempre ter recebido os presentes e por vezes os utilizou, porém não 

acreditava que eles fariam efeito sobre o braço. Isto porque, durante um encontro clínico, o 

médico a alertou a respeito de uma lesão no cérebro, mais ou menos do tamanho de um 

limão. Sendo que uma das consequências dessa lesão é a inatividade do braço esquerdo, 

assim o movimento do braço apenas poderia ser recuperado se esta lesão fosse recuperada, 

explicou. Mas, mesmo sem acreditar na eficácia dos medicamentos, D. Violeta se sentia 

emocionada com o cuidado dessas pessoas que demonstravam se preocupar com as 

dificuldades que ela estava vivendo.  

 A ação da vizinhança nas práticas de cuidado foi também observada entre outras 

pessoas que conheci: a vizinhança costumava conversar e trocar medicamentos, oferecer 

orações e ficar de olho na pessoa que passou pelo derrame para que o familiar responsável 

pelo cuidado pudesse sair para resolver alguma pendência. S. Geraldo, após aposentar-se 

encontrou um refúgio para viver com o braço morto ao lado dos homens aposentados da 

vizinhança. Há vinte anos, mesmo período da descoberta da diabetes, S. Geraldo plantou 

uma muda de árvore há alguns metros da própria casa. E desde então, aos olhos e cuidado 

da vizinhança, essa muda transformou-se em uma grande árvore que oferece abrigo para 

que esses senhores possam jogar dominó e também conversa fora. S. Geraldo explica que 

depois do derrame a pessoa chega numa situação que não serve mais pra nada e que ter 

esse refúgio, bem como a religião, ajuda a não entrar em uma situação de desespero.  

 Ainda que os sebos e as conversas não revertam a ação do derrame, ia aprendendo 

que ficar emocionada ou contar com o refúgio de uma árvore em companhia da vizinhança 



 

48 
 

também são práticas de cuidado que tornam menos duro o cotidiano dessas pessoas. Ao 

descobrir que é preciso viver com uma doença para sempre, outros anseios entram em 

pauta, entre eles a procura por um espaço de escuta e acolhimento. Claudia Fonseca, 

através de suas pesquisas em vilas de Porto Alegre, há muito tem insistido na necessidade 

de expandirmos a concepção de solidariedade além da família nuclear ao tratarmos de 

classes populares (2005 e 2004). Esta necessidade está presente também na Guariroba, à 

medida que as amizades que foram construídas ao longo de décadas de convívio se 

convertem também em fontes de atenção e cuidado nos momentos críticos como do 

derrame, como temos acompanhado.  

 Por fim, escolho relembrar que algumas especificidades foram percebidas na forma 

com que os homens e as mulheres convivem com as dificuldades de ter um derrame. Os 

homens nos alertam principalmente para a dificuldade de encontrar significados positivos a 

partir dos quais possam conduzira própria vida após o derrame. Enquanto D. Violeta se 

mantém com a responsabilidade de cuidar dos afazeres domésticos, embora não mais 

trabalhe. E, apesar de ter conversado com um número muito reduzido de mulheres que 

tiveram derrames, questiono-me a respeito da circunstância de D. Violeta ter recebido uma 

tábua de cortar alimentos em uma sessão de fisioterapia, nunca conheci um senhor sequer 

que foi agraciado com um utensílio doméstico semelhante durante um encontro clínico. 

Acredito firmemente que isso é um indicativo das especificidades que circundam as 

experiências de mulheres e homens que convivem com as complicações do derrame.   
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CAPÍTULO 3 

As experiências do cuidado familiar 

1 Dentro dos lares 

 Desde o último capítulo, tenho tentado demonstrar que as atividades de cuidado 

constituem o cotidiano de muitos daqueles que vivem na Guariroba. A cada conversa, ia 

aprendendo que as práticas de cuidado estão além da necessidade de suprir carências de um 

corpo físico compreendido como frágil ou doente. Cuidado, a partir desse novo sentido, 

tornava-se compatível com se preocupar, oferecer orações ou mesmo deixar a vida 

acontecer envolta pela companhia dos amigos e pela sombra de um pé de manga.  

 Há muito tenho escutado relatos que enaltecem a participação da vizinhança no dia a 

dia do bairro, especialmente em relação aos vizinhos antigos que foram companheiros desde 

os primeiros anos de Guariroba. Cleonice, esposa de S. Geraldo, explicou que no início não 

tinha muro, olhava pra lá e via. As pessoas aqui eram iguais adolescentes, adolescentes lá na 

roça, não é igual aqui. Porque lá na roça, a gente ia numa festa... Eu vejo o adolescente lá e 

já fico feliz por ele estar lá, por sermos da mesma idade. A gente já é amigo, sabe. E é talvez, 

por terem compartilhado a experiência de sair da roça e construir uma vida no mesmo 

bairro que podem estas pessoas, décadas depois, compartilharem a experiência de ter e de 

cuidar dos derrames.  

 Entretanto, apesar da atuação constante da vizinhança e das famílias extensas nas 

atividades ligadas ao cuidado, observei que era responsabilidade primeira das esposas e das 

famílias nucelares zelarem pelo bem estar do marido após os derrames. E é a respeito dessas 

mulheres que vivem cotidianamente o cuidado que me debruçarei nesse capítulo. Terei 

como intuito primeiro acompanhar em todo capítulo as principais dificuldades que envolvem 

conviver e cuidar dos familiares que passaram pelos derrames.  

2 D. Antonieta e os desafios de cuidar  

D. Antonieta é uma piauiense magra e baixinha de 61 anos de idade. Casou-se ainda 

nos anos de 1970 e desde então está nessa luta, dona de casa, sempre mexendo com 

doença, como ela sempre diz. Primeiramente, cuidou dos três filhos que hoje são adultos, 
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casados e com seus próprios filhos; anos mais tarde, passou a cuidar do pai que adoeceu e 

posteriormente faleceu. Ele ficava daqui da minha casa para Riachão das Neves, que é onde 

minha irmã mora, eu tenho uma irmã lá7. E como dona de casa cuidou ainda do sogro que 

teve tuberculose e da própria da mãe que convivia com mal de Parkinson, ambos vieram a 

falecer.  

Compreender a responsabilidade de cuidar de parentes enfermos como parte do 

compromisso de uma dona de casa não era exclusividade de D. Antonieta, ao contrário, era 

algo que se repetia a cada casa visitada. Entre as histórias narradas, surpreendeu-me 

especialmente uma que foi contada por D. Rosana; senhora que ocupava a mais de vinte 

anos a posição de ministra da eucaristia dentro da hierarquia da igreja católica do bairro. 

Estávamos na casa desta senhora, aguardando a chegada de mais algumas mulheres para 

dar início às atividades do grupo de oração, ao passo que o telefone tocou. Mais para o fim 

da ligação, D. Antonieta e eu escutamos D. Rosana dizer ao telefone que os homens dão 

trabalho e nisso D. Antonieta se apressou em concordar, eles dão mesmo. Assim que o 

telefone foi desligado, D. Antonieta se põem a opinar que homem é tudo frouxo, eles não 

aguentam nenhuma dor. Ah é, isso é mesmo, responde D. Rosana, aproveitando para 

emendar uma situação que estava sendo vivenciada por uma amiga da igreja. 

A senhora da história, amiga de D. Rosana, conviveu com o marido e com os filhos 

sob a mesma casa durante a maior parte da vida. Um dia, contudo, esse senhor resolveu sair 

de casa e abandonar a família. Nas descrições utilizadas pela narradora, há referências de 

que ele estava a procura de relações extraconjugais e tentando também afastar-se das 

responsabilidades cabíveis a um homem de família. E nesse ritmo, ele parece ter vivido até o 

momento em que foi parado por um forte derrame. Precisando recorrer à segurança e aos 

cuidados do lar que há anos fora abandonado. De início, a esposa posicionou-se contra o 

retorno desse senhor, mas os filhos do casal insistiram para que ela o aceitasse, deixasse 

ficar em casa. Segundo D. Rosana, eles diziam que ele era o pai deles e por isso aquela 

senhora não poderia deixá-lo sem cuidados, por mais que os filhos fossem todos crescidos.  

                                                             
7
 Riachão das Neves é um município pertencente ao estado da Bahia. A população estimada em 2004 girava em 

torno de 22.756 habitantes.  



 

51 
 

 Constituía-se, assim, como dever de D. Antonieta, como dona de casa, e também a 

amiga de D. Rosana, como mãe que preza pelos pedidos dos filhos, atentarem-se às 

necessidades dos familiares. Contrariamente, suponho, elas poderiam ser apontadas como 

mães e donas de casas ineficientes ou mesmo como desumanas perante a necessidade do 

familiar doente. Portanto, subentende-se que tanto uma dona de casa como uma mãe 

devem estar disponíveis à missão do cuidado que também é imposta a tantas outras 

mulheres como algo natural. Inclusive, muitos ainda compreendem que estar disponível ao 

cuidado é uma característica que modela à identidade das mulheres de uma forma quase 

que espontânea e intrínseca (Legarde, 2003). Contudo, ao passo que eu me detinha no tom 

e nas expressões de D. Antonieta e de D. Rosana, percebi que as duas senhoras estavam de 

certa forma incrédulas e indignadas de imaginarem que a obrigação do cuidado devesse se 

manter mesmo depois da senhora  ter sido abandonada com os filhos pelo marido. D. 

Antonieta, em particular, indagava-se a respeito da atitude destes filhos, como eles haviam 

sido capazes de fazer tal pedido. A esse questionamento, arriscaria acrescentar, que D. 

Antonieta previa que aceitar o marido de volta nesta situação, era também pedir que aquela 

mulher silenciasse toda a revolta ou no mínimo a frustração que sentia por ter sido 

abandonada, em prol de cumprir a obrigação de cuidar do marido e de atender aos 

chamados dos filhos. Era pedir para que ela deixasse a própria dor se multiplicar para se 

dedicar ao tratamento daquele que lhe feriu.  

 A trajetória de D. Antonieta, certamente se distancia da vivida pela senhora da 

história a em alguns aspectos, especialmente por aquela não ter sido abandonada ou ter 

não cuidado dos filhos perante a ausência total do marido. Mas, ainda assim, igualmente, D. 

Antonieta precisou também lidar com um emaranhado de sentimentos e de ressentimentos 

que a acompanharam com o passar de cada dia que compuseram os últimos dez anos de 

cuidado dedicado ao marido. Ao lembrarmo-nos do primeiro capítulo, temos que S. Afonso 

que era motorista, vivia viajando sozinho, pegava o caminhão e ia, ao passo que a vida de D. 

Antonieta era mais em casa, cuidar da casa. Em outro momento, ela se queixou por S. 

Afonso não ter seguido as recomendações médicas à época do diagnóstico do problema de 

pressão, antes de qualquer derrame. Ele tinha que ter muito cuidado, explicou. Ele não podia 

mais beber, porque se morresse era ruim, mas se ficasse em uma cadeira de rodas seria pior. 

Fez os exames dele tudo, passou o remédio, o médico falou pra ele não beber mais. Ele 
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passou um ano tomando remédio de pressão, ficou controlada. Depois ele começou a beber 

outra vez, aí a pressão começou a subir, a altear. Mas, ele não foi mais ao médico e pouco 

tempo depois, após uma viagem de trabalho à Bahia, começou a viver os derrames mais 

sérios de sua trajetória. 

 Desde os nossos primeiros encontros, ainda em 2012, ficava claro que D. Antonieta  

ressentia-se pelo marido ter escolhido viver distante da família (embora não os tivesse 

abandonado) e também por preferir não seguir as recomendações médicas, apesar dos 

riscos sugeridos. S. Afonso, no desenrolar da vida, teve a oportunidade de escolher entre 

opções acessíveis como e onde estaria com a família, dirigir em vez de plantar nas terras do 

tio da esposa, como vimos no primeiro capítulo. D. Antonieta, por sua vez, descreveu-se 

como uma senhora que ficava mais em casa, cuidando dos filhos e do marido, nunca saiu ou 

foi visitar a família no Piauí sozinha, porque ele era brabo, não deixava de jeito nenhum! 

Mas, apesar de S. Afonso ter conduzido a vida de toda a família com pouca interferência da 

esposa, coube a D. Antonieta, tanto anos depois, responsabilizar-se pelas complicações do 

derrame de S. Afonso. Ela deveria alimentá-lo, medicá-lo e aguardar em filas intermináveis 

por consultas ou medicamentos. E é envolto a esse ressentimento de ter a obrigação de 

cuidar de alguém que, segundo ela, fomentou a própria doença que se desenvolveu uma 

parte considerável das atividades ligadas ao cuidado na atual vida do casal.  

 Entretanto, ao mesmo tempo em que D. Antonieta responsabilizava S. Afonso pelo 

início dos derrames, lamentando a própria condição de ter que se doar ao cuidado, ela sofria 

também por perceber que o marido não recuperaria as habilidades perdidas, não seria o 

mesmo de antes. Enquanto eu a acompanhava durante uma consulta médica no hospital da 

Ceilândia, ela relembrou que meses após o derrame, durante um encontro clínico do 

marido, uma médica daquele mesmo hospital havia lhe dito que ela poderia levar o Afonso 

pra onde fosse que ele não ia melhorar. Era até uma médica japonesa que tinha aqui no 

hospital. Eu vim, sentei em um desses bancos e chorei... Chorei muito. Ela não podia ter dito 

assim. A princípio, talvez o acontecimento acima pareça modesto, mas qualquer um que 

venha a conhecê-la ficaria surpreso com tal confissão. D. Antonieta costuma ser como uma 

montanha, sempre forte. Conseguir que ela compartilhasse o que sente ou apenas arrancar 

uma risada dela era um desafio que por vezes estava distante de mim. Então, escutar essa 

confissão de certa forma era trazer pedaços dessa montanha ao chão, tornava-se claro que 
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ela estava experimentando ao mesmo tempo sentimentos que de início pareciam 

discrepantes e contraditórios. Mas, dentro de seu cotidiano, eram perfeitamente possíveis 

de coexistirem. Assim, por um lado, havia o ressentimento de culpar o marido pela vida 

difícil do casal após a chegada do derrame, e, por outro, o medo de perceber que S. Afonso 

está perdendo aquilo que o caracteriza como saudável ou normal e por consequência 

também aquilo que o caracteriza como marido e pai.  

 Acerca da vida difícil, passado o derrame, D. Antonieta costumava queixar-se 

principalmente das obrigações que implicavam ir além dos limites da casa. Diferentes tipos 

de dificuldades foram apontadas nesse sentido.  

 Nos primeiros meses deste ano, a cidade de Ceilândia foi visitada por uma carreta do 

Ministério da Saúde que realizaria um mutirão de cirurgia em pessoas que conviviam com 

problemas de catarata. S. Afonso aguardava por essa cirurgia há anos, porém nunca 

conseguiu realizá-la, chegou mesmo a ser submetido a exames que por vezes acabaram 

perdendo sua validade por falta de continuidade no atendimento oferecido pelo SUS. Mas, 

diante dessa nova oportunidade, D. Antonieta, experiente em lidar com o sistema de saúde, 

soube logo como proceder e conduziu o marido até o local em que se encontrava a carreta 

de atendimento.  

 A cirurgia aconteceu em uma segunda-feira, em que eles foram conduzidos até o 

local de carro pelo genro de D. Antonieta que reside em uma cidade vizinha. Saíram ainda 

pela madrugada de casa e por mais de uma hora aguardaram pelo início do atendimento em 

uma fila. Durante esse período de espera, S. Afonso acabou urinando na própria roupa, ele 

não consegue segurar! Os médicos já disseram, a médica já explicou pra ele que ele precisa 

usar fraldas, porque ele não consegue segurar. Mas, não tem quem faça ele usar fraldas! Ele 

não usa! Nesta situação, felizmente, D. Antonieta pode contar com a ajuda do genro que 

estava presente, meu menino não pode levar a gente porque tava trabalhando, explicou 

parecendo querer amenizar a ausência do filho caçula que normalmente conduz o pai de 

carro até os hospitais. Enquanto o genro retornava para a casa do casal a procura de roupas 

limpas, estes aguardavam na fila. Contudo, mesmo com as roupas limpas e secas era difícil, 

porque lá é ruim pra trocar de roupa. É pequeno e longe.  
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 Esta é apenas uma das incontáveis circunstâncias em que presenciei D. Antonieta se 

queixar acerca da dificuldade de incontinência que o marido apresentava, sendo que a 

queixa centrava-se especialmente na resistência do marido em fazer uso das fraldas. Usar 

fraldas ou não era um desafio que estava no cerne do cotidiano desse casal. Ao divagar a 

respeito das ideias apresentadas no capítulo anterior, poderia supor que a partir da 

perspectiva de S. Afonso, aceitar o uso da fralda é mais uma vez ser subjugado, perceber-se 

inferior às pessoas ditas saudáveis e que conseguem segurara urina e, por consequência, ir 

de um lugar a outro sem dificuldades dessa ordem. Mas, ao voltar a atenção a D. Antonieta, 

há de se aceitar no mínimo que ela possuía um desafio concreto a ser enfrentado. Assim, 

poderia vir a acontecer que em todas as circunstâncias que S. Afonso escolhesse não vestir 

fraldas, D. Antonieta viesse a repetir continuamente a atividade de vestir roupas e manter o 

marido limpo; desgaste que poderia ser minimizado com o uso das fraldas.  

 Outro dilema que D. Antonieta convivia ao desafiar os limites da casa em companhia 

do marido era com a cisma. Desde os últimos derrames que deram na cabeça, ele havia 

ficado cismado com algumas pessoas. Ele é uma pessoa boa, conversa, é uma pessoa muito 

amiga, né? Aí todo mundo assim que ele tinha amizade, ele se aproxima, conversa e tudo. Só 

que aí tem muita gente que ele estranha, fica nervoso. Fica nervoso e às vezes se irrita com 

qualquer coisa, explicou. Diante disso, D. Antonieta conversa com as pessoas que nem a 

doutora pediu: a senhora conversa com os seus vizinhos, pra não se aborrecer com ele. Não 

deixar ele mais nervoso, porque como ele tem pressão alta se ele for discutir é ruim é pra ele 

e não pra quem não tá doente, relembrou. 

 D. Antonieta, portanto, conversa com a vizinhança, pedindo que mantenham a 

paciência com o marido e não o façam ficar ainda mais nervoso, alerta que isto poderia vir a 

complicar ainda mais o estado de saúde do marido. Mas, além disso, ela costuma desculpa-

se antecipadamente pelo constrangimento que o marido possa vir a causar entre os 

vizinhos, explicando que é por causa da doença que ele age assim. Essa doença faz as 

pessoas mudarem. É o comportamento dele que muda, ele não é uma pessoa normal, não é! 

E em decorrência desses constrangimentos, D. Antonieta, parecendo cansada de pedir 

desculpas, conteve ainda mais a própria circulação. Limitando-se a conviver com um grupo 

reduzido de pessoas, aí a gente sai mais assim para casa da família. É mais fácil! Eles 

entendem, não tem como explicar para todo mundo.  
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 Limitar-se ao ambiente familiar foi uma estratégia adotada por D. Antonieta na 

tentativa de afastar os constrangimentos decorrentes da cisma e da dificuldade de segurar a 

urina, tratava-se de um esforço de aparentar a normalidade do marido ou mesmo a 

normalidade do casal. No início, D. Antonieta disse que tinha vergonha do derrame que 

acometeu S. Afonso, tal como o câncer é difícil esconder, pelos lenços, a cabeça raspada a 

gente percebe. Mas, ainda que ela desejasse esconder os vestígios que evidenciavam o 

derrame, era preciso lidar com o nervosismo e com as acusações do próprio marido que 

questionava a qualidade do cuidado que estava sendo recebido dentro do regime da casa, 

ainda que esses desafios acontecessem distantes dos olhares alheios da rua. Certa vez, 

explicou que S. Afonso ficou nervoso com ela, lançando acusações como: você vai me 

envenenar com esses remédios, você tá me dando remédios demais. Ao passo que ela me 

explicava, Mas, eu tô dando o conforme a médica falou e que tá na receita. 

 Evitar os espaços públicos, mantendo-se dentro do lar, é uma alternativa para evitar 

a vergonha ou o julgamento de terceiros; talvez esta estratégia tenha o mesmo objetivo que 

D. Antonieta deu aos que possuem câncer e que utilizam lenços na cabeça. Isto é, tornar 

menos nítidas as características compreendidas como depreciativas de uma doença. Os 

lenços suavizam uma cabeça que fora raspada em decorrência de um tratamento contra o 

câncer e dentro da casa é possível escondera cisma e a dificuldade de segurar a urina do 

marido. Contudo, mesmo dentro de casa, ainda é preciso conviver com as tensões cotidianas 

como vimos acima.  

 A rotina de exercer o cuidado veio a tornar-se o cerne da vida de D. Antonieta. 

Parecia que qualquer evento precisava ser organizado levando em consideração as 

dificuldades do marido após o derrame. Numa tarde em que frequentávamos o grupo de 

oração, as atividades se alongaram além do horário estabelecido, pois duas ou três senhoras 

se dedicaram a inúmeras conversas que impediam a continuidade do terço. D. Antonieta, 

diante o atraso, começou a ficar inquieta e discretamente convidava as senhoras a voltarem 

à atenção as rezas. Esta situação repetiu-se até D. Antonieta se dirigir a uma das senhoras 

dizendo, D. Rosana, vamos continuar, vamos rezar. Esta, por sua vez, respondeu, olha, eu 

preciso dar os avisos, isso é importante. É aí que D. Antonieta diz, eu sei, mas eu não posso 

me demorar, meu marido... Sem ao menos deixá-la terminar de falar D. Rosana diz, se você 

que ir embora, então vai. A gente fica aqui rezando por você e pelo seu marido. D. Antonieta, 
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talvez constrangida com a situação, preferiu ficar quieta e enquanto caminhávamos sozinhas 

pela rua, terminada as rezas, comentou, Você viu! Elas ficam conversando. Eu acho que se é 

pra conversar, conversa depois. Não atrapalha a reza e não impede as outras pessoas de 

irem embora. 

 D. Antonieta configurava-se como uma dona de casa que pouco podia contar com a 

solidariedade de terceiros, carecendo mesmo de tolerância por parte de suas colegas de 

reza que, por vezes, pareciam pouco compreensivas com as dificuldades vividas envolvendo 

a rotina de cuidados. De tempos em tempos, ela parecia querer explicar também a ausência 

dos filhos que não assumiam maiores responsabilidades. Eu tenho três filhos e eles me 

ajudam, mas tudo é casado e tudo tem que trabalhar pra criar os filhos, porque tudo é pobre. 

Tem que trabalhar. Eles não podem largar tudo e vir me buscar. Por fim, D. Antonieta, 

parecia também não poder contar com o suporte cotidiano do Estado, restando a ela 

oferecer sozinha praticamente todo o cuidado que o marido requeria.  

 Acerca da ação do Estado, é importante ressaltar que o sistema de saúde brasileiro 

está apoiado no pressuposto de que é obrigação primeira das famílias se doarem ao 

cuidado, cabendo ao Estado se fazer presente a partir de demandas específicas e básicas 

quando se trata do derrame, por exemplo, como na distribuição de medicamentos e 

consultas (Engel, 2013). Ao agir nesse sentido, há uma naturalização do trabalho doméstico 

e por consequência do trabalho das mulheres que mais frequentemente assumem as 

obrigações cotidianas de uma casa. Trata-se de um sistema econômico de saúde que está 

pautado na máxima de que no interior de cada lar há esposas, filhas e mães disponíveis a 

cuidarem e ainda que o trabalho exercido por cada uma dessas mulheres seja um trabalho 

gratuito (Aguirre, 2007). Esse modelo de saúde pública reforça um tipo único de família, 

idealizando e reatualizando antigos papéis de gênero, além de silenciar as dificuldades 

existentes dentro de cada lar e que aqui foram acompanhadas a partir da trajetória de D. 

Antonieta.  

A trajetória desta senhora vem oscilando a partir de uma infinidade de experiências 

continuas e simultâneas, entendo que seria equivocado afirmar que ela detestava cuidar do 

marido ou apenas que esse cuidado é sustentado por alguma noção de carinho. Na verdade, 

várias tensões compõem a vida dessa senhora, como a cisma. Lembro que durante uma de 
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minhas visitas, S. Afonso disse que devia muito a D. Antonieta, cotidianamente, porém, essa 

gratidão era consumida pelas disputas de um senhor que clamava por algum nível de 

autonomia contra uma senhora que buscava tornar menos árdua a tarefa de cuidar. D. 

Antonieta, após o derrame do marido, acompanhou a própria vida transformar-se diante de 

seus olhos, cabendo a ela como dona de casa a tarefa de labutar com a doença e com o 

marido.  

3 Para além do derrame, a vida segue 

Entre os dezessete filhos de D. Lola e S. Marcelino, os gêmeos Jonas e Roberto eram 

os mais lembrados a cada descrição da mãe. Eles, desde pequeninos, trabalharam ao lado 

dela vendendo bijuterias e cosméticos pelas cidades do Distrito Federal, vendi muito lá na 

Santa Maria, comentou demonstrando conhecer minha cidade. Ela parou de trabalhar com 

vendas por conta do marido que viveu um derrame e clamava por cuidados em período 

integral. Mas, há muito, D. Lola não contava com a companhia dos gêmeos durante as 

vendas, pois quando eles completaram 18 anos, ela os aconselhou a buscarem por um 

trabalho capaz de suprir as necessidades materiais desses garotos como jovens.  

Esses primeiros anos que os filhos passaram ao lado da mãe foram resgatados com 

saudades, especialmente em relação a um dos meninos. Ela explicou que um dos filhos viveu 

dezoito anos da vida bem e dezoito anos com a bebida que veio a matá-lo aos 36 anos de 

idade. Explicou que ele bebia bastante, mas, ainda assim, era uma pessoa muito doce, se ele 

tivesse aqui agora, ele ia lá e preparava um suco e um café pra você. Ele era desse jeito! Sua 

fala era um esforço de preservar a justa memória do filho, que, a despeito do alcoolismo, ele 

não mexia com ninguém; ele entrava na casa e, se não mexesse com ele, tava tudo bem.  

 Esse rapaz faleceu no início de 2013. D. Lola disse que sempre fica surpresa ao 

perceber como o tempo tinha passado desde que o filho se foi e que ainda teima em aceitar 

a morte dele. Explica que por um ano e meio ele frequentou uma casa de recuperação no 

município de Valparaiso/GO, depois voltou para casa, onde mais uma vez envolveu-se com a 

bebida, vindo a falecer. As amigas da igreja insistiram em acalmar as angústias de D. Lola, 

dizendo que ela deveria deixá-lo seguir o caminho dele, como mãe, devia liberar o filho para 

ir de encontro a Deus. Ela disse que não possuí dúvidas, acreditava firmemente que o filho 

estava na presença de Deus. Esta é uma grande certeza, conclui.  



 

58 
 

 D. Margarida também carregava a dor de ter perdido um filho, mais uma vez o filho 

caçula. Ele faleceu aos 21 anos de idade, durante uma pescaria em companhia dos amigos 

no Lago Paranoá, localizado em Brasília. Após o almoço ele entrou na água, onde se acredita 

que teve uma câimbra, passaram-se duas horas até que ele foi encontrado sem vida pelo 

Corpo de Bombeiros. Desde então, tornou-se insuportável viver na mesma casa onde 

cresceu o filho, tudo lembrava ele e é assim que esta família mineira que há anos residia no 

Distrito Federal, voltou a se mudar, dessa vez para o bairro da Guariroba. Mas, é só aí que D. 

Margarida aprende que não basta sair de um lugar em direção ao outro, porque as 

lembranças nos acompanham, onde quer que estejamos.  

 A vida dessas duas senhoras parecia entrelaçar-se para além da circunstância de 

cuidarem do marido após o derrame. Durante as minhas visitas, era improvável que 

conversássemos sobre a vida sem tocar na dor de ter vivido e de viver a morte do filho, 

tratava-se de uma experiência que não poderia cair no esquecimento. Ela deveria ser 

lembrada continuamente. Essas senhoras, por vezes, escolheram contar histórias anteriores 

ou distantes do derrame, esclarecendo que diferentes foram os caminhos trilhados até que 

elas se constituíssem como mulheres com mais de 70 anos de idade. Aproveito, então, para 

somar outras experiências que estavam sendo vividas simultaneamente à tarefa de cuidar 

do marido, entendo que dessa forma poderemos alcançar uma perspectiva mais ampla a 

respeito da vida dessas mulheres e por consequência também acerca das atividades ligadas 

ao cuidado. Além dessas perdas significativas há pouco tempo, elas também enfrentavam 

desafios com a própria saúde. Voltemos a cada trajetória. 

D. Lola há 26 anos convive com as dores da artrite reumatóide, desse modo, mal tem 

conseguido caminhar e nos últimos anos não sai mais de casa. Tanto suas mãos como seus 

pequenos pés foram contorcidos pela doença. Ela explicou que tem dias que a é dor 

tamanha que é preciso ficar sentada o dia inteiro. A casa dessa senhora, apesar de simples, é 

contornada por barras de apoio que permitem a sua circulação de um cômodo ao outro. Ela 

explica que a artrite desenvolveu-se depois de ter vivido um derrame aos cinquenta anos, o 

derrame foi se transformando em reumatismo. Nesse período, ficou com a boca torta e o 

lado direito do corpo ruim, o rosto tremia, cada lado do rosto era diferente. Mas, ao passar 

do tempo, recuperou-se, dei sorte, ou melhor, quem deu sorte foi S. Marcelino que à época 

ainda não tinha vivido nenhum derrame. Mas, mesmo antes dos derrames, ele dependia da 
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esposa para realizar as atividades cotidianas; sendo a principal de todas elas, o cuidado dos 

dezessete filhos. Ele nunca teve atitude para nada, precisava de alguém que fosse lá e 

fizesse as coisas pra ele e que cuidasse de todo mundo, resumiu D. Lola, ressaltando a 

relevância dela dentro do cotidiano da casa. Inclusive, na etapa em que eu procurava 

pessoas para integrarem a minha pesquisa, é interessante notar que S. Marcelino tenha sido 

apontado como um caso de derrame, e não D. Lola que também havia passado por um 

episódio desses, quase três décadas atrás, aos 50 anos.  

 D. Lola, apesar da idade avançada de 77 anos e da necessidade de conviver com as 

intensas dores da artrite, parecia compreender-se como uma mulher forte, cobrando de si 

mesma a atitude necessária para cuidar de todo mundo. É interessante que até aqui as 

esposas demonstraram ocupar uma posição primordial ao bom desenvolvimento do seio 

familiar, ao contrário dos homens que estão fortemente ligados ao universo do trabalho 

assalariado e ao chegar da aposentadoria desejavam enfim descansar. Diana Brown (2012), 

através de sua pesquisa sobre cuidado familiar em Santa Catarina, apontou em direção a um 

número elevado de mulheres com mais idade que permanecem atadas ao cuidado dos 

familiares. Explica que embora a sociedade brasileira venha passando por uma mudança 

demográfica, acompanhamos, todavia, a delonga de antigos cenários que permanecem 

inalterados (idem). Entre estes cenários, destaco o cotidiano das mulheres que conheci na 

Guariroba que, mesmo após o próprio envelhecimento, necessitavam ainda se dedicar de 

forma exaustiva a cuidarem dos familiares.  

 Diferentemente de D. Lola, D. Margarida contava com os serviços de um plano de 

saúde, tendo a disposição ao menos uma técnica em enfermagem habilitada a cuidar de S. 

Paulo. A cada plantão, uma das técnicas em enfermagem banhava, alimentava, medicava e 

ficava de olho em qualquer coisinha que viesse a acontecer a S. Paulo. Mas, apesar de contar 

com o suporte diário dessas mulheres, D. Margarida se queixava das mudanças que 

transformaram a própria vida desde o último derrame do marido, ainda em 2001. Ela conta 

que saía, trabalhava, envolvia-se com as pessoas e as atividades da igreja, ao contrário do 

tempo presente em que se detém principalmente a cuidar do marido. Desde 2001, D. 

Margarida também convive com a dificuldade de dormir, um problema no coração, outro na 

vesícula e com a gastrite; explica ao final que esses problemas estão todos interligados ao 

estado de saúde do marido. Ela conta que a rotina de cuidados contribuiu para a chegada 
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dessas doenças. Surpresa, pergunto: mesmo contando com a ajuda de todas essas pessoas a 

senhora não consegue sair e fazer outras coisas? Rapidamente, ela responde que essas 

pessoas que trabalham pensando em dinheiro não estão interessadas no paciente e que é 

por isso que ela precisa ficar de olho e garantir que o serviço aconteça da melhor forma.  

 Esta senhora, ao distanciar o próprio cuidado daquele que era oferecido por uma 

empresa privada, evidenciava que há distintas formas de exercer esse tipo de atividade. 

Acompanhando a narração acima, D. Margarida explica que um bom cuidado resulta em 

estar interessado no paciente e não alçar o lucro como o fim principal, neste caso teríamos 

por contraste um cuidado ruim. Seguindo esta mesma perspectiva, a técnica em 

enfermagem, Luiza, relatou que o plano de saúde quer o paciente vivo com toda a certeza, só 

que ele não liga tanto para o que está acontecendo aqui dentro cotidianamente. E é por eles 

não ligarem e por não cuidarem como D. Margarida cuidaria que esta última julga necessário 

se antecipar e garantir que o marido venha a receber um atendimento compatível aos seus 

anseios de cuidadora e esposa. Contudo, ao se preocupar com o marido, desacreditando 

daqueles que fazem do cuidado uma profissão, D. Margarida se abstém de outros 

compromissos relacionados à própria vida.  

 Ao perguntar à D. Margarida sobre a frequência com que ela costuma visitar a família 

no interior de Minas Gerais, ela responde que após o último derrame do marido, há treze 

anos, retornou a cidade natal apenas em duas ocasiões. E ao evocá-las, percebo que tanto 

na primeira quanto na segunda viagem, esta senhora viajou para se despedir de familiares 

falecidos. Comentei isto com ela, balançando a cabeça em um sinal de confirmação, ela 

limitou-se a dizer, é justo. Entendi que era justo ausentar-se de casa e do marido para poder 

por uma última vez estar ao lado de um familiar querido.  

 D. Lola, uma senhora com uma renda menor do que quatro salários mínimos, não 

possuía o suporte de um plano de saúde, contando unicamente com os serviços do Estado. 

Este se manifestava através de medicamentos, consultas, uma cama hospitalar e um tipo de 

alimento especial oferecido a S. Marcelino por uma sonda. Novamente, a ação do Estado se 

fazia presente a partir de demandas muito específicas, lançando luz a toda uma estrutura de 

saúde pública que se apóia no pressuposto de que é obrigação primeira das famílias se 

doarem ao cuidado (Engel, 2013). Nesse cenário, portanto, as atividades de cuidado nessa 
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família eram realizadas pelas filhas, um neto e por D. Lola. Entre estes, D. Lola ressaltou a 

importância do neto de trinta anos de idade, Miguel. Desde pequeno ele tem residido com a 

mãe na casa de D. Lola e S. Marcelino. Ainda, aos catorze anos, era comum que ele 

segurasse o avô nos braços para banhá-lo, ele faz tudo dentro de casa, concluiu. Ele dava 

banho, medicação, lavava a louça e peregrinava entre os centros de saúde, farmácias 

populares e farmácias comuns a procura das medicações da mãe, do avô e da avó. Mas, 

apesar de toda a atenção que o neto tem dedicado à família, D. Lola sente-se preocupada 

por ele nunca ter namorado e diz que teme pelo futuro dele. Desejava que ele fosse 

diferente, conversasse com as pessoas e que não possuísse tanto medo.  Miguel sempre teve 

muita vergonha e depois que foi pra UnB parece que piorou, diz a avó. Ela guarda uma 

desconfiança de que durante o curso de pedagogia algo tenha acontecido ao rapaz, terminar 

o curso foi um grande desafio, ele precisou trancar um semestre por não conseguir 

frequentar a universidade. Durante um ano e meio, a família conseguiu custear sessões com 

um psicólogo, alguns pequenos avanços foram percebidos pela avó durante esse período de 

terapia. Infelizmente, porém, ela avalia que maiores são os desafios que o neto precisa 

superar atualmente. Levianamente, apenas tentei ser positiva e diminuir a tensão do 

momento, dizendo que as coisas iam se ajeitar sozinhas, ao passar do tempo. Mas, ao 

conhecer o neto dessa senhora eu fiquei estarrecida, ele não conseguia me cumprimentar 

ou ao menos olhar para mim, D. Lola em vão dizia, fala com ela. Ele também evitava 

responder as perguntas da avó e por isso talvez tenha se trancando no quarto, saindo 

apenas para pegar alguns biscoitos antes de pra lá retornar mais uma vez. D. Lola reforçava 

de tempos em tempos que o neto é quem cuida de todo mundo e que sofre muito por ele.  

 Hortênsia, filha de D. Lola e mãe de Miguel, também auxiliava diariamente nos 

cuidados demandados pelo pai, S. Marcelino. Há três anos ela fora submetida a uma cirurgia 

de retirada da mama, após vivenciar um câncer. Ao conhecê-la, ela estava a mais de um ano 

tentando emagrecer para receber uma cirurgia de reconstrução mamária, ainda precisaria 

emagrecer ao menos dez quilos. Desde então, ela seguiu várias dietas sem que estas 

apresentassem o efeito desejado, ainda não havia perdido nem a metade do peso acordado 

durante a consulta, faltando apenas dois meses para reencontrar o nutricionista. Ela 

confessou que não aguentava mais seguir as dietas e que estava prestes a desistir. Talvez 

Deus não queira que ela emagreça, disse D. Lola. É capaz também que durante a consulta o 
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nutricionista nem chegue a acreditar em mim. É difícil de acreditar que eu estou me 

esforçando, disse Hortênsia.  

 Paralelamente a atividade de cuidar de S. Marcelino, cabia aos membros desta 

família conviverem com outros tipos de sofrimento provindos da morte do filho que teve 

problemas com a bebida, das dores da artrite, das limitações do neto ou da dificuldade da 

filha em superar um câncer. Cotidianamente, estas experiências perpassavam umas às 

outras. D. Lola sentia-se responsável pelo neto, não sabia mais o que fazer pela filha e 

usando o plural disse que elas já tinham tentado de tudo e que fora em vão. Ao final, sobre o 

marido, disse que a doença não veio só pra ele e que é muito sofrimento cuidar dele. 

 É muito sofrimento cuidar desse senhor que necessita de tantos cuidados, 

especialmente em um ambiente onde cada familiar carrega uma aflição a ser suplantada. 

Esse acúmulo de angústias que coexistia à tarefa de cuidar de S. Marcelino foi o que 

primeiro me impressionou nessa família, e, à medida que os conhecia, abalou-me ainda mais 

perceber como a angústia de cada um tornava-se a angústia da família inteira. Por vezes, as 

famílias de classes populares são apontadas por representarem um espaço estratégico de 

ação, dentro do qual é possível desenvolver conhecimentos voltados a lidar com os desafios 

cotidianos; contornando a cada geração as adversidades de uma sociedade desigual 

(Fonseca, 1989). Mas, além de a família poder representar esse espaço estratégico de ação, 

também é interessante ressaltar como cada familiar é construído a partir da relação com o 

outro familiar. Miguel, talvez com medo ou vergonha, recusou-se a me cumprimentar, 

trancando-se no quarto. Ao frequentar a universidade, ele parece ter se sentido acuado, 

talvez oprimido pelos colegas ou pela hierarquia sufocante da academia. Mas, ao precisar 

cuidar da família, ele pareceu suspender parte de seus medos temporariamente, 

enfrentando a rua. Ele faz as compras da casa, busca medicamentos no Centro de Saúde e 

acompanha a avó durante os encontros clínicos. Esses comportamentos, apenas existiam em 

favorecimento daqueles que dele cuidaram e que estiveram presentes durante seu 

crescimento. Bom lembrar também que, para além dos problemas de cada membro da 

família e das estratégias criativas que a família encontrava para contorná-los, havia um 

conjunto de fatores mais estruturais que pesavam sobre essa família ou outras que conheci 

na Guariroba. Desemprego, famílias monoparentais, falta de creches públicas, 

aposentadorias precárias ou inexistentes, mobilidade urbana precarizada, oferta 



 

63 
 

subestimada de centros de atenção básica e hospitais, inexistência de equipamentos de 

lazer para públicos idosos, ausênciade redes de apoio para pessoas acometidas por 

derrames (como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, educadores físicos, odontólogos, 

psiquiatras, terapeutas ocupacionais etc.) eram aspectos observáveis na Ceilândia e no DF 

como um todo que terminavam por impactar diretamente a realidade diária dessas pessoas.  

 Traçadas tantas linhas até alcançarmos este ponto, começa a tornar-se claro que o 

cuidado familiar é antes de tudo um espaço relacional em que dificuldades financeiras, 

desigualdades de gênero, entre outros, também estão a atuar. E por mais evidente que 

possa soar aos que lêem, creio que ainda é pertinente salientar que o cuidado resulta 

principalmente de uma infinidade de ações travadas por pessoas reais a cada amanhecer. 

Trata-se de um conjunto de pessoas que investem no cuidado sentimentos, conhecimentos, 

reflexão e tempo; sendo imprudente julgar que esses investimentos sejam naturais às 

mulheres ou às famílias ou que sejam livres de esforços (Aguirre, 2007). Pelo contrário, 

acompanhamos que o esforço é quase que inerente à rotina daqueles que se dedicam a 

cuidar e conviver com familiares que passaram por derrames. Miguel, ao lado de sua família, 

ensinou-me que o cuidado pode desenvolver-se em um ambiente complexo, onde diferentes 

dificuldades coexistem e que apesar de tudo é preciso seguir seja contornando ou mesmo 

carregando aquilo que o aflige um pouco mais adiante.  

 A psicóloga francesa Pascale Molinier (2012) propõem em sua obra a construção de 

uma narrativa ética acerca do cuidado ou do care, expressão esta escolhida para designar as 

atividades relacionadas a dar atenção ao outro. A iniciativa de construir uma narrativa ética 

acerca do cuidado tem como propósito discutir as mais diversas experiências que são vividas 

por aqueles que cuidam. O cuidado como narrativa ética se preocupa em trazer à tona os 

ressentimentos, as hierarquias de gênero, relações raciais, entre outros.  

Espero que este trabalho tenha refletido com alguma justeza a complexidade de 

experiências envolvendo o cuidado que encontrei em cada família visitada na Guariroba. 

Espero ainda ter diminuído os silêncios e ter dito que apesar dessas histórias acontecerem 

no esconderijo dos lares, elas ainda assim são reais e precisam ser discutidas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao decorrer deste trabalho, busquei apresentar o cotidiano de famílias que convivem 

com as complicações decorrentes dos derrames e residem em um bairro popular do Distrito 

Federal. Elegi como escopo de investigação o seio familiar ao invés de me dedicar 

unicamente aos que viveram os derrames por compreender que as doenças compridas 

rompem com perspectivas individualizantes e espalham-se a todos os âmbitos do viver. 

Especialmente, ao tratarmos de derrames severos que implicam em níveis diferentes de 

dependência ou em formas novas de agir e se compreender como pessoa. Frente a este 

novo cenário, coube as famílias figurarem como espaço primeiro de cuidado e convívio. O 

derrame não era uma doença comprida, como bem denominou D. Antonieta, apenas para 

quem o vivenciava na pele, mas também para quem acompanhava essas pessoas.  

Abordei inicialmente os entendimentos elaborados a respeito dos derrames. 

Observando que, entre as narrações compartilhadas, os derrames se dividiam entre aqueles 

vivenciados através de um episódio de crise e mal estar e os que foram construídos do 

acúmulo de percepções cotidianas que apontavam para as dificuldades de seguir com a 

rotina de outrora. Este último tipo derrame, ao não ser vivenciado por um episódio de crise 

que delimitasse o inicio da experiência, torna-se mais dependente das interpretações e das 

percepções dos que o vivem. Retrospectivamente, D. Antonieta percebeu que o derrame do 

marido teve início quando ele passou a apresentar dificuldades em abotoar os botões da 

própria camisa. Já S. Afonso apenas passou a viver o derrame meses depois, quando 

precisou afastar-se do trabalho de motorista no estado da Bahia por perceber que não dava 

mais conta de seguir trabalhando.  

Ambos indicavam o início da presença dos derrames a partir da ausência de uma 

habilidade corriqueira que fora comprometida. Portanto, os derrames passavam a ser 

conceituados como o que é subtraído da existência das pessoas. Quem sabe, deva-se 

também a esta circunstância o motivo de recorrentemente afirmarem que o derrame deu na 

cabeça ou que pegou em certa parte do corpo; indicando de imediato o que fora tomado 

pela ação dos derrames. Sobre essa ótica, igualmente podemos pensar as expressões como 
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morrência ou perna esquecida, novamente trata-se de uma habilidade que fora perdida com 

a chegada dos derrames; indicando um novo estado no qual será preciso viver. 

Cabeça ruim, morrência do braço e perna esquecida foram algumas das expressões 

que me ensinaram o quanto pode ser dificultoso viver depois dos derrames. Isto porque, 

algumas pessoas apresentaram dificuldades em realizar tarefas que eram percebidas como 

constitutivas de seres autônomos e capazes; levando-os a vivenciarem situações de 

desespero. S. Afonso, por não dar conta de realizar a tarefa de segurar a urina fora impedido 

de seguir viagem de carro com os irmãos até o estado do Piauí, onde aconteceria o enterro 

da mãe. Passado o episódio, ele ficou sentido por não ter participado do enterro. 

Diferentemente do período anterior, ele não podia apenas pegar o carro e sair em direção 

ao Piauí; passado o derrame, ele precisava de auxilio para desempenhar a maioria das 

atividades.  

Ao apresentarem dificuldades em retornar ao trabalho, segurar a urina, preparar o 

almoço ou fazer a barba, estas pessoas deixaram de ser compreendidas como aquelas que 

elas foram durante o período anterior ao derrame; tanto por elas mesmas como também 

pelos familiares, entre outros. Mas, ainda, ao não darem mais conta, estas pessoas deixaram 

de ser compreendidas como semelhantes à maioria das pessoas e passaram a ser julgadas a 

partir da diferença, da desordem e até mesmo da decomposição do pensamento (Foucault, 

1978). Portanto, compreendi que algumas destas pessoas estão reconstruindo suas 

identidades pautadas em valores que as deslegitimam e as julgam como pessoas diminuídas 

em relação àquelas que são compreendidas como saudáveis e que dão conta.  

Por precisarem conviver com as adversidades dos derrames, estas pessoas 

desenvolveram estratégias que visavam espaços de refúgios como a religião, os 

medicamentos ansiolíticos e as velhas amizades que foram construídas entre os primeiros 

vizinhos do bairro. As demonstrações de afeto e preocupação transmitidas pelos vizinhos 

foram apontadas como essências ao convívio com as complicações dos derrames; alargando 

a categoria de cuidado além das práticas que visam agir diretamente sobre um corpo frágil. 

Contudo, cabe ressaltar que nem todos encontraram espaços capazes de tornar menos 

árdua as experiências de conviver com os derrames.  
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Posteriormente, observei ainda ser responsabilidade primeira das famílias se doarem 

às atividades de cuidado cotidiano, especialmente as esposas. Elas precisavam alimentar os 

maridos, oferecer medicamentos, dar banhos, levá-los aos hospitais, notar estados de piora, 

entre outras atividades. Esse modelo de cuidado em que cabe às famílias se dedicar as 

tarefas diárias, ao passo que a presença do Estado acontece de forma mais esporádica e 

pontual, repete-se tanto dentro do contexto nacional como ao nível da América Latina 

(Engel, 2013; Aguirre, 2007). Trata-se de sistemas econômicos de saúde que naturalizam o 

trabalho doméstico e por consequência o trabalho das mulheres, levando-nos levianamente 

a crer que dentro dos lares as mulheres estão disponíveis a cuidarem dos familiares doentes 

e de que este é um trabalho incansável e gratuito (Legard, 2003; Aguirre, 2013). 

 Tratando-se do contexto de cuidar de pessoas que tiverem derrames, acrescento 

também que este modelo de cuidado centrado na família, esconde dentro dos lares as 

tensões que envolvem conviver e cuidar dessas pessoas. Acompanhamos que D. Antonieta 

vivia em uma eterna disputa com o marido, ao insistir que ele usasse fraldas, por exemplo. 

Por um lado, tínhamos uma senhora que procurava tornar menos árdua a tarefa de cuidar, 

e, por outro, deparávamo-nos com um senhor que, em um ímpeto de não querer se 

perceber ainda mais dependente, se recusava a usá-las.  

Entretanto, apesar dessas discussões trazerem ao centro narrativas de mulheres que 

são silenciadas e sobrecarregadas de afazeres, sozinhas estas experiências não condizem 

com a diversidade de descrições que foram compartilhadas. Assim, as narrativas acerca do 

cuidado envolveram também sentimentos de carinhos, saudades, a angústia em não saber 

se novos derrames acontecerá e, acima de tudo, o medo de perder aquele que é fruto de 

atenção especial. Todas estas experiências que oscilavam do carinho a falta de paciência, 

cotidianamente, pareciam se emaranhar umas às outras; tornando ainda mais complexo o 

cuidado e a vida dessas pessoas.  
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