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pre-Fácio: represenTações de vida-MorTe…

A doença e a morte – a primeira anunciando a 
segunda, tão temível e tão certa ao mesmo tempo – são 
acontecimentos que acometem todos os seres vivos; 
acontecimentos porque inesperados, inexplicáveis em 
grande número dos casos: é o real do corpo sobre o qual 
não temos o mínimo controle. Trata-se do imponderável, 
do incontornável e incontrolável...

Mas se a questão é quase um tabu, mais espantoso 
é o fato de ser a autora uma jovem que, já no curso de 
graduação em Letras, se pôs a pesquisar sobre a vida-
morte, tema que absorve sua atenção, como ela própria 
afirma, desde que teve problemas de depressão. Enfrentar 
essa temática, analisar relatos de sua experiência diante 
da probabilidade da morte num futuro próximo (já que 
as participantes dessa pesquisa se encontra(va)m doentes, 
com câncer, na ocasião da investigação – monografia 
premiada por sua qualidade e raridade temática) dá provas 
de coragem e de abertura da autora para enfrentar a falta, 
a frustração, a incompletude e o inefável que constituem a 
nossa subjetividade. 

Enfrentar a morte é enfrentar a vida, já que uma 
justifica a outra, uma não existe sem a possibilidade da 
outra; aliás, a morte não ocorre apenas no final de nossa 
existência: morremos todos os dias, a cada experiência 
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terminada, a cada acontecimento inesperado, a cada luto 
vivido. Luto, como afirma Freud em Luto e Melancolia, 
exige um trabalho de aceitação da perda do ente ou da 
coisa queridos, trabalho sofrido que, se bem realizado, abre 
espaço para outras experiências, ressignificando a vida e os 
valores... Mas como fazer luto de si mesmo? Encontrar-se 
entre a vida e a morte, sem cogitar que é nesse “entre” que 
se vive cada dia, remete ao mesmo tempo à esperança de 
continuar vivo e à angústia de se sentir mortal. Até saber 
da doença, a morte estava no outro, jamais em si. A doença 
do corpo denuncia a sua fragilidade e a sua mortalidade.

É preciso lembrar que Thais Alves buscou seu corpus na 
internet, onde descobriu narrativas de quase-morte que 
coletou, transcreveu e analisou sob a perspectiva filosófica 
discursivo-desconstrutiva. Tentou entrevistar pessoas 
hospitalizadas, mas como encontrou problemas com o Comitê 
de Ética, que inviabilizaria a pesquisa em curto espaço de 
tempo, decidiu-se por colher o material de análise em blogs 
acerca do tema escolhido. Voltando à perspectiva filosófica, 
que embasa seu olhar analítico, é importante dizer que agrega 
basicamente três pensadores franceses principais: Michel 
Foucault, Jacques Derrida e Jacques Lacan. O primeiro serve 
de base para as noções de discurso (formação discursiva, 
práticas discursivas, subjetivação), de poder (relações de poder, 
disseminadas em todos os estratos sociais, que pressupõem 
a possibilidade de resistência, distinguindo-se do poder 
soberano que não admite nenhum tipo de resistência, nem 
de enfrentamentos), dentre outras noções mobilizadas pela 
autora. O segundo orienta o olhar problematizador lançado 
à materialidade linguística, que se desconstrói e aponta para 
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efeitos de sentido outros, não intencionais nem previsíveis 
– além de orientar a crítica ao pensamento dicotômico que 
subjaz à epistemologia ocidental de que somos herdeiros 
em todas as esferas do conhecimento, das crenças e do 
pensamento. De Sigmund Freud e da releitura de suas obras 
por Jacques Lacan, a autora faz uso de noções como sujeito – 
da linguagem, do desejo ou da falta – descentrado, dividido, 
caracterizado pela incompletude e pelo adiamento contínuo e 
interminável de sentidos definitivos para os significantes que, 
ao longo da vida, vão nos constituindo.

Thais Alves não faz tabula rasa das diferenças de 
pensamento entre esses autores, mas procura trabalhar 
com as noções que os unem e desunem ao mesmo tempo: 
sujeito (os três não aceitam o sujeito cartesiano, centrado, 
racional), linguagem (opaca, equívoca, plurissêmica, 
furada, porosa, permitindo o vazamento – involuntário 
– de fragmentos do inconsciente, que emergem pelo e no 
dizer), verdade (que só existe relacionada ao momento 
histórico-social, ao contexto de enunciação, às crenças 
religiosas ou culturais, enfim, ao enunciador; por isso, 
é melhor falar de verdades no plural e em constante 
movimento). Esses são, de fato, os elementos essenciais que 
permitem ou não lançar mão de autores com pensamentos 
e percursos diferentes.

Vale, ainda, lembrar que os três são desconstrutores, 
como afirma Derrida em De que amanhã...: cada qual à sua 
maneira, seguindo percursos diferentes, mas todos buscando 
questionar e problematizar a epistemologia ocidental 
caracterizada pela lógica e pela racionalidade que tanta 
discriminação e exclusão têm gerado ao longo dos séculos. 
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Em História da Sexualidade, Foucault busca desconstruir 
as instituições sociais e o que delas resulta, mostrando como 
funcionam, ao longo dos séculos, o manicômio, a prisão, 
a clínica (hospital) e a família. Suas obras evidenciam sua 
preocupação com a história, não aquela que se baseia em 
fatos – causa e consequência –, mas a da descontinuidade. 
Derrida abre espaço para que a linguagem se desconstrua, se 
(des)cosa, expondo a história dos sentidos em cada momento 
histórico-social, adentrando com profundidade em obras 
que merece(ra)m dele admiração, como o mesmo afirma em 
uma entrevista a Elisabeth Roudinesco. Lacan, por sua vez, 
desconstrói a noção de sujeito racional, cartesiano, postulando 
que lá onde não pensa, o sujeito é (existe), e lá onde pensa, ele 
não é (não existe), tomando às avessas o famoso postulado 
de Descartes: Penso, logo existo. Segundo Lacan, a verdade do 
sujeito, na qual de fato ele existe, é o inconsciente, o saber 
que não se sabe. Segundo Descartes, o sujeito (racional) existe 
porque pensa: é na mente que se encontra a verdade e se chega 
ao conhecimento. Tal postulado ainda está muito presente 
nas ciências e no dia a dia. Partindo dessas e de outras noções 
imprescindíveis à análise das narrativas, a autora optou por 
apresentar no próprio texto as falas na íntegra e sua respectiva 
análise a fim de oferecer a atenção que julgou necessária às 
palavras de cada uma das três participantes. Em seguida, a 
autora procede ao cruzamento dos resultados de pesquisa e 
propõe eixos organizadores. O texto em questão supera as 
expectativas de uma monografia, de modo que é, sem dúvida, 
merecedor do prêmio que lhe foi imputado.

A mim nada me resta a não ser expressar a honra de, 
enquanto orientadora da pesquisa, prefaciar o texto final 
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de uma investigação de conclusão do curso de graduação 
em Letras, que tem o mérito da originalidade do tema e da 
abordagem filosófico-analítica dos registros coletados. De 
ter orientado uma pesquisadora desde sua fase embrionária 
até o final de uma primeira pesquisa, que delineia, sem 
dúvida, uma carreira promissora de pesquisa na área das 
linguagens. 

A obra em apreço interessa a todos aqueles que se (pre)
ocupam com a vida-morte, por se identificarem com as 
experiências narradas ou por desejarem saber o que se diz 
a respeito, com a Linguística Aplicada e seus novos rumos, 
com a análise discursivo-desconstrutiv(ist)a detalhada e 
eficientemente exemplificada. 

Retornando ao ponto de partida, melhor dizendo, ao 
título, vale dizer que, apesar de “pre-fácio” sugerir que se 
trata de um fazer anterior à obra, na verdade, remete a um 
fazer posterior, o último texto a ser redigido e o primeiro 
a ser apresentado: nisso consiste o fazer invertido de todo 
e qualquer texto acadêmico-científico que se submete à 
crítica de um olhar perspicaz e inovador.

Maria José Coracini
UnicaMp – IEL/DLA
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inTrodução

A sociedade evoluiu com o tempo, mas alguns 
tabus permaneceram os mesmos: a morte é um deles. 
Para pessoas saudáveis, o fim não está em pauta; é algo 
impensável e distante. A vida é constituída por inúmeros 
dias que servirão para trabalhar, estudar e aproveitar, 
até que, tragicamente, a morte nos presenteia, sem aviso 
prévio e, para a maioria – que, vale ressaltar, não é o caso 
dos pacientes que constituem o corpus desta pesquisa –, 
sem preparação ou despedidas.

É interessante notar que em uma situação de luto as 
reações tendem a ser sempre as mesmas. Quando se perde 
um ente querido, nota-se que o estado de choque dos 
familiares e amigos é duplo: ocorre não só pela perda, mas 
também pela consciência, mesmo que por alguns minutos, 
da finitude e da incompletude da vida e de todas as coisas1, 
questões ignoradas pelo homem na sobriedade.

A representação (ou seja, a imagem) de vida e de morte, 
entretanto, é modificada diante da notícia de que a existência 
“está por um fio”. Embora nem sempre uma pessoa com 
câncer morra, receber este diagnóstico em nossa sociedade 
é receber o veredicto de morte iminente. A pessoa com 
“prazo” sabe da fragilidade da vida, e, justamente por isso, 
acaba por valorizá-la mais do que alguém sadio. A partir 
desse momento, para esse indivíduo, a vida passa a não 

1 Derrida, 2002.
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ser mais apenas vida e a morte passa a não ser mais apenas 
morte. Deixam de ser conceitos distantes e polarizados; 
tornam-se “vida-morte”, separados por um hífen, por um 
passo, por um traço, por um fio. 

Ao que tudo indica, este “acontecimento”2, ou, 
em outras palavras, o inesperado que é a doença, 
acaba produzindo outras discursividades no sujeito, 
que é “atravessado pelo inconsciente e marcado pela 
impossibilidade de controle de si e dos efeitos de sentido 
de seu dizer”3 e do dizer dos outros.

São justamente essas discursividades, esses (re)dizeres, 
essa cultura que serão estudados neste livro por meio da 
escrita publicada pelas próprias pacientes em seus blogs. 

2 Derrida, 2004.
3 Coracini, 2009, p. 35.





1. o suJeiTo e o câncer: a TessiTura desTe 
corpo (Teórico)

 Este livro é resultado de uma monografia 
apresentada ao Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) 
da Universidade Estadual de Campinas, como requisito 
parcial para a obtenção do título de Licenciada em 
Letras – Português, cujo maior objetivo foi contribuir 
para os estudos da Linguística Aplicada, no campo da 
subjetividade, da história de vida e da cultura, no que diz 
respeito à relação do sujeito com a vida-morte.

A questão surgiu a partir de minha atuação como palhaça 
de hospital1, quando notei que pacientes em estágios mais 
graves de doenças apresenta(va)m uma percepção singular 
com relação à vida e à morte, ou como aqui intitulo: vida-
morte. A notícia que poderia “acabar” de vez com a vida do 
ser humano – a de que ele logo partiria –, em muitos casos, 
mostra(va)-se como um chamado para que o indivíduo fosse, 
de fato, viver ao invés de se entregar. A delimitação a casos 
com câncer é decorrência de ter presenciado situações de 
desespero em minha própria família após um diagnóstico 
como este, e de ter observado que grande parte do sofrimento 
provinha mais do imaginário construído por nossa cultura em 
torno da doença, do que dos sintomas propriamente ditos. 

A escolha por pesquisar as representações dos pacientes 
com câncer na área de Linguística Aplicada deve-se ao fato 

1 O trabalho de palha-
ço de hospital consiste 
em uma ação voluntá-
ria com o objetivo cen-
tral de alegrar pacien-
tes que se encontram 
acamados em leitos de 
hospitais.
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de que seus dizeres remetem a um discurso proveniente da 
cultura que constitui o sujeito, ou melhor, da língua-cultura que 
recebe por herança e que atrela câncer à morte. Trabalhar com 
história de vida é um dos interesses da Linguística Aplicada, 
que se propõe a compreender as diferentes subjetividades; 
afinal, para falar de vida-morte, o paciente resgata toda 
sua história – utiliza a memória, vista aqui sob a ótica da 
abordagem discursiva como “constituída de esquecimentos 
que, por sua vez, silenciam sentidos outros”2. Além disso,  
traz à baila sua subjetividade – aquilo que “é válido para um 
só sujeito e que só a ele pertence, pois integra o domínio das 
atividades psíquicas, sentimentais, emocionais, volitivas deste 
sujeito”3 – por meio das representações que tem de si, do 
outro e da vida-morte, do sentido que atribui ao estado em 
que se encontra.

Antes de abordar o conceito de “representação”, 
torna-se importante delinear algumas considerações a 
respeito do sujeito. 

Tomando como base Freud4, sabemos que o que rege o 
ser humano é o princípio do prazer, ou seja, a busca constante 
pela felicidade. Nesse sentido, toda e qualquer situação que 
caminhe em direção ao desprazer será evitada pelo homem, e 
isso inclui a própria morte – ou o pensar sobre ela – já que, se 
a vida tem um fim, o prazer também o terá5. 

Segundo Freud, são três as “fontes de que nosso 
sofrimento provém: o poder superior da natureza, a 
fragilidade de nossos próprios corpos e a inadequação das 
regras que procuram ajustar os relacionamentos mútuos”6. 
A doença, como visto, é uma das questões que caminham 
em direção ao descontentamento humano, uma vez que, 

2 Coracini, 2011, p. 10.
3 Ferreira, 2005.
4 1920.
5 Abuchaim, 2009, 
p. 74.
6 Freud, 1930, p. 15.
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além de atingir o corpo, “a coisa mais importante para 
nós”7, nos submete “ao inevitável [pois] nunca dominaremos 
completamente a natureza, e o nosso organismo, ele mesmo 
parte dessa natureza, permanecerá sempre como uma 
estrutura passageira, com limitada capacidade de adaptação 
e realização”8.  Independentemente da gravidade, a doença 
acaba produzindo um sofrimento psíquico no sujeito 
justamente porque é um Real9 que se impõe: traz à consciência, 
mesmo que momentaneamente, a incompletude da vida e a 
falta de controle sobre todas as coisas10. 

Partindo desse pressuposto, acreditamos que quando 
uma pessoa recebe a notícia de que possui uma doença grave 
como o câncer, são três as formas de sofrimento: 1) aquele 
que a própria doença causa; 2) o originado pelo medo devido 
à construção cultural que se tem a respeito da enfermidade; e 
3) o sentimento de impotência pelo fato de que, “por mais que 
a ciência e a tecnologia se desenvolvam, resta sempre dentro 
do ser humano a sensação do inacabado, do inatingível, 
do não plenamente conquistado: a sua eternização”11. Esse 
sofrimento emocional tem grande influência sobre o sujeito, 
já que “a dor corporal é marcada pela preeminência do fator 
psíquico”12, ou seja, os efeitos desse fator acabam por causar 
tanta agonia (ou até mais) ao indivíduo quanto o próprio 
padecimento físico, se é que é possível desvencilhar um do 
outro. 

Em meio a tanto penar, obviamente tarda um pouco 
para que as representações de vida-morte comecem a se 
(des)construir. A princípio, o sofrimento torna-se ainda 
maior; “a sensação dolorosa é reavivada pelo nascimento 
da representação mental da chaga”13. O “veredicto” de que 

7 Nasio, 2009, p. 63.
8 Freud, 1930, p. 15.
9 A partir de Lacan 
(1985), entendemos 
Real como aquilo que 
escapa, que repete e, 
no entanto, não é sim-
bolizável. Apesar da 
impossibilidade de se 
ligar às palavras, o Real 
pode irromper: é justa-
mente isso que ocorre 
no momento da desco-
berta da doença. A fim 
de diferenciar o Real 
psicanalítico do real no 
sentido de realidade, o 
primeiro será grafado 
com a inicial maiúscula 
ao longo deste livro. 
10 Derrida, 2002.
11 Abuchaim, 2009, 
p. 51.
12 Nasio, 2008, p. 34.
13 Idem, p. 16.
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se está com câncer – principalmente devido ao imaginário 
cultural – faz com que o psiquismo represente o corpo em 
seu inconsciente de tal forma que o paciente se veja definhar. 
A morte é praticamente certa na cabeça do doente. 

Ao que tudo indica, o processo de mudança na percepção 
com relação à vida-morte ocorre apenas com o passar dos 
dias, o contato familiar, a vivência do estado doentio, o 
rememoramento de suas histórias e a maturação do senso de 
finitude da vida. Esta desconstrução de ideias ocorreria ao 
mesmo tempo em que o paciente transita pelos cinco estágios 
psíquicos estudados profundamente por Elisabeth Kübler-
Ross, médica e psicanalista especialista em pacientes terminais: 
primeiro a negação e o isolamento, seguidos pela raiva, 
barganha e depressão, até chegar, finalmente, à aceitação da 
situação, acompanhada por um toque de esperança14. Entenda-
se aqui aceitação não como “um estágio de felicidade. (...) 
É como se a dor tivesse esvanecido, a luta tivesse cessado 
e fosse chegado o momento do ‘repouso derradeiro antes 
da longa viagem’, no dizer de um paciente”15. Estes estágios 
seriam “mecanismos de defesa, em termos psiquiátricos, 
mecanismos de luta, para enfrentar situações extremamente 
difíceis. (...) E terão duração variável, um substituirá o outro 
ou se encontrarão, às vezes, lado a lado”16.

Passar por todo esse processo não garante, entretanto, 
que ao longo do tempo a dor seja eliminada completamente. 
Porém, ao menos a dor psíquica pode se apaziguar com a 
reformulação de ideias. Para que isso ocorra, “as representações 
ou imagens (de si e do outro), imagens essas vindas do outro, 
da relação que se estabelece com esse outro”17, passam por 
um processo de desconstrução18, ou seja, de (re)interpretação. 

14 Kübler-Ross, (2008 
[1926]).
15 Idem, p. 118.
16 Idem, p. 143.
17 Coracini, 2015, p. 140.
18 Derrida, 1997.
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Tratando-se de vida e de morte, os opostos (vida x morte) 
desarticulam-se, deixam de ser polarizados. Tudo aquilo que 
foi vivido e (não) dito é (re)interpretado, (re)formulado.

Essa ocorrência se dá sem que o sujeito tenha 
consciência do que está se passando e, justamente por isso, 
o deslocamento pode ou não ser percebido por ele. Estudar 
a subjetividade é adentrar um campo sem saber o que (e se) 
será encontrado, já que faz parte do inconsciente e este não 
permite ser estudado, apalpado ou controlado. Mas por 
se tratar de sujeito da linguagem, o paciente-participante 
pode deixar escapar fragmentos dessas representações, pois 

as palavras são o vetor através do qual se dá a passagem, no 
pré-consciente, de alguns movimentos do inconsciente. 
Assim, ao mesmo tempo em que as palavras tamponam 
o Real do inconsciente – inatingível –, elas permitem 
que algo vaze graças à porosidade da língua, que, em vez 
de fechar, se abre à pluralidade de sentidos19.

 E é através dessa materialidade que podemos captar 
indícios do deslocamento de ideias, já que

cada vez que escrevemos, nossa vida sofre (re)ajustes, 
atribuições de sentidos outros, que (se modificam) a cada 
retorno sobre o passado. Aspectos que nos pareciam 
irrelevantes num momento, ganham relevância anos 
depois; aspectos que pareciam esquecidos, sem que nos 
tenhamos dado conta, são reavivados no momento da 
escrit(ur)a20.

Os simples atos de pensar sobre o outro e sobre si 
mesmo, de contar memórias, fatos aparentemente banais 
e visões sobre a própria posição-sujeito, e de questionar o 
porquê de justamente esses cortes terem sido feitos podem 
responder um pouco do que aqui está sendo colocado em 
questão.

19 Coracini, 2011, p. 37.
20 Idem, p. 46.
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Ninguém sabe quando irá morrer e, no final das contas, 
todos temos um “prazo” de vida, mas será que precisamos 
de uma situação drástica como uma doença potencialmente 
mortal para deslocarmos nossas representações de vida- 
-morte e tomarmos consciência disso? Se sim, será que 
um fato aparentemente tão triste traz benefícios ao sujeito 
como ser humano? Certamente não encontraremos 
as respostas para todas as perguntas. Afinal, o sujeito é 
complexo demais para ser completamente estudado e 
analisado, e é justamente partindo desse pressuposto que o 
presente trabalho tentará responder aos questionamentos 
aqui expostos. Nosso interesse não é dar conta da totalidade 
(ainda que isso fosse possível) – afinal, como exigir da 
pesquisa a completude se a própria vida não a contempla?

Para a composição do corpus, selecionamos três diários-
blogs: A menina do linfoma, que traz os relatos de Rayanna 
Figueira21; Cida Villela Blog22, nome da paciente-autora que 
serve de título ao site; e A vida depois do câncer23, de Dulcineia 
Sampaio. Com base nos diversos posts publicados, buscamos 
responder às seguintes perguntas de pesquisa, a fim de 
rastrear as representações de vida-morte dessas pacientes 
antes e após a notícia da imprevisibilidade da vida: a) Como 
são materializados os relatos/histórias de vida pelo paciente? 
b) Aparece a questão da vida-morte nos relatos? c) De que 
forma o imaginário a respeito do câncer influi na percepção 
que o paciente tem de si e da situação em que se encontra?

Não sabemos ao certo o motivo que levou cada uma 
dessas pessoas a tornar pública a situação que estavam 
vivenciando, mas, se considerarmos que para um sujeito “(...) 
existir diante do Outro, para não desaparecer – porque uma 

21 Disponível no link: 
http://ameninado-
l i n f o m a . b l o g s p o t .
com.br (acesso em 
27/11/2014).
22 Disponível no link: 
http://cidavillela.blo-
gspot.com.br (acesso 
em 27/11/2014).
23 Disponível no link: 
http://avidadepoisdo-
cancer.blogspot.com/ 
(acesso em 9/9/2015).
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imagem desvanece no momento em que ela não está sendo 
vista –, para comparecer no campo do Outro, ele é compelido 
a agir”24, a ação de publicar suas vivências em blogs funciona, 
em primazia, como uma prova de que o indivíduo ainda 
existe, mesmo que doente. Afinal, “fora do espaço doméstico 
e das relações de camaradagem eventualmente desenvolvidas 
no ambiente de trabalho, ele não tem visibilidade alguma. 
Não é ninguém. Quem vai contar sua história depois que ele 
morrer?”25. 

A escrita na internet é uma forma de “fazer-se visível no 
espaço público”26 e atestar que, mesmo que o pior venha a 
acontecer, o sujeito continuará (sobre)vivendo, pois “existir 
é, antes de mais nada, apresentar a própria imagem para o 
Outro”27.

Esta ação pode ser um tanto quanto benéfica ao 
indivíduo, pois,

a transferência do vivido ao escrito não é o simples 
decalque de um dado imediato da consciência, percebido 
em sua transparência, na inocente nudez de seu ser, em 
um desdobramento no qual o sentido inicial se mantém 
intacto. Saída de sua reserva, ordenada em forma de 
discurso, a intimidade passa de um modo de ser a outro; a 
publicidade rompe o silêncio, põe sob o domínio público 
o que pertence a apenas um. A presença do outro é 
invocada assim que a voz ou o escrito introduzem uma 
informação no circuito da comunicação. E o próprio 
sujeito encontra--se em relação a si numa situação nova, 
desde o momento onde o que era para ele realidade 
informe, tomou forma e consistência de linguagem 
explícita28.

Nesse sentido, o ato de escrever (tanto no âmbito do 
papel quanto no da mente – e, no caso específico deste 
trabalho, na tela do computador) não só se torna um arquivo 

24 Kehl, 2004c, p. 100.
25 Kehl, 2004b, p. 153.
26 Idem, p. 151.
27 Idem, p. 148.
28 Gusdorf, 1991 apud 
Kehl, 2001, p. 82.



2 8

para pesquisa, mas também acaba por funcionar como uma 
arma poderosa e aliada do sujeito assim como o phármakon em 
Derrida29, que é remédio ao mesmo tempo em que é veneno. 
Veneno porque “a essência ou a virtude benéfica de um 
phármakon não o impede de ser doloroso”30, e remédio porque 
“desloca e até mesmo irrita o mal. [...] Sob pretexto de suprir a 
memória, a escritura faz esquecer ainda mais; longe de ampliar 
o saber, ela o reduz”31. 

Ao falar da doença e de todas as suas representações de 
vida e de morte – que ao longo da existência alteram-se e, em 
momentos como esses, supõe-se que se modifiquem ainda 
mais –, o indivíduo passa da posição de paciente à de agente 
de sua própria cura, pois deixa escapar aquilo que há de 
mais inconsciente e subjetivo dentro de si, podendo resolver 
internamente o que é capaz de muitas vezes ser a ponta do 
iceberg que ocasionou a doença ou suas complicações. Como 
bem coloca Teixeira32, o “sofrimento fala, mas a palavra cura” 
e, mesmo que a cura em seu termo mais físico não ocorra, o 
falar já basta para tranquilizar o indivíduo. 

Por esse motivo, o primeiro e principal critério para 
a escolha dos blogs foi terem sido escritos pelas próprias 
pacientes portadoras de câncer. Em um segundo momento, 
observamos a frequência de postagens para que, de certa 
forma, pudéssemos garantir que houvesse publicações nas 
quais as autoras relatassem seus anseios, angústias e medos 
em cada fase da doença, desde a descoberta do tumor. 

Para a análise dos dados, utilizamos a perspectiva 
discursivo-desconstrutiva com aportes da psicanálise, que tem 
como conceito principal o inconsciente – estruturado como 
uma linguagem33. O viés escolhido deveu-se principalmente ao 

29 1987.
30 Derrida, 1987, p. 56.
31Idem, p. 47.
32 2000, p. 45. 
33 Lacan, 1985.
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fato de que essas vertentes teóricas, ao lado da desconstrução 
derrideana – que leva à problematização da epistemologia 
ocidental, pautada no pensamento dicotômico –, trazem 
explicações que englobam questões para além do tema vida-
morte e sofrimento, o que, acreditamos, nos ajuda a entender 
melhor o interior (que vem do exterior, e é também exterior) 
de cada sujeito que se encontra na posição de enfermo 
e o porquê da ocorrência desses deslocamentos em suas 
representações, quando em situação de profundo sofrimento.





2. análise e discussão do corpus

Partindo da concepção de que um dizer sempre é 
situado, contextualizado e perpassado pelo momento 
histórico-social, pareceu-nos não fazer sentido – 
principalmente considerando a potencialidade das 
situações que envolvem um paciente com câncer – olhar 
isoladamente para os escritos sem tentar entender o que 
estava acontecendo no momento em que foram redigidos. 
Por essa razão, optamos por dividir a análise de acordo 
com a história de vida de cada uma das participantes 
(subcapítulos 2.1, 2.2 e 2.3). Acreditamos ser essa a melhor 
forma de enxergar o que é recorrente em pacientes com 
câncer, pois, ainda que se trate de histórias individuais, 
nos dá margem para tecer algumas considerações gerais a 
respeito do que está sendo estudado.

2.1. rayanna Figueira: a Menina que venceu o 
linFoMa

Futura socióloga, 23 anos, interior do Rio de Janeiro, 
apaixonada por dias de chuva e bolos de chocolate. Ama 
corujas e escreve pra não enlouquecer e se engasgar com as 
palavras e pensamentos. (R11)

No ano de 2013 e com apenas 21 anos, Rayanna 
descobriu que estava com câncer (denominado Linfoma de 
Hodgkin) e decidiu criar um blog, A menina do Linfoma, a fim 
de, como ela bem coloca em sua primeira publicação,  “atingir 

1 Todos os textos que 
serão analisados neste 
trabalho foram copia-
dos dos respectivos 
blogs sem nenhuma 
edição ou correção, 
a fim de respeitar a 
escrita das autoras. É 
importante, no entan-
to, salientar que todos 
os grifos foram feitos 
pela pesquisadora.
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mais pessoas com a minha experiência com o Dr. Hodgkin. 
Assim, fica mais fácil me acompanhar em todas as etapas do 
meu tratamento e CURA!”2 (R2). 

Nestas poucas palavras, podemos entender que a 
situação que ela tem vivenciado comove bastante gente; 
afinal, a garota utiliza-se das palavras “atingir mais pessoas”, 
o que sugere um acréscimo na quantidade de seguidores 
e, portanto, de leitores. Ao fazermos um paralelo com a 
autodescrição que compõe sua assinatura (R1), observamos 
que a escrita no blog tem outra finalidade além daquela de 
chegar ao outro: uma função catártica, pois é através dela 
que a garota tem a possibilidade de se aproximar do que 
não é simbolizável e, assim, evitar que “enlouqueça”.

É curioso perceber a forma como ela se refere à 
doença, tratando-a pelo adjetivo “doutor” (dado pela 
abreviação “Dr.”), utilizado para nomear autoridades 
(médicos, advogados, elevados graus acadêmicos...), 
porque a enfermidade não deixa de ser uma soberana em 
sua vida: uma força que domina e decide tudo o que vai 
acontecer com o seu corpo. O próprio nome do blog pode 
ser interpretado nesse sentido. Se encararmos o “do” como 
posse, não é a doença que faz parte dela, mas o oposto: a 
menina é que é do linfoma, que pertence a ele.

Com relação à última sentença, a paciente-autora 
afirma que o blog possibilitará o acompanhamento de “todas 
as etapas do [...] tratamento e cura!”. É um tanto ilusório, 
porém, imaginar que por meio do site conseguirá compartilhar 
absolutamente tudo o que sente e sentirá; afinal, por mais que 

2 Postado em 4/6/2013.
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relate minuciosamente o que vivenciou, nós, leitores, teremos 
acesso apenas à sua interpretação. É como coloca Coracini: 

no desejo de representar a totalidade, mostra-se a falta; no desejo 
de dar tudo a ver, escondem cenas, personagens, pensamentos; 
vemos o que pensamos não ver e não vemos o que cremos ver... 
Em última instância, os limites entre o visível e o invisível são 
fluidos, opacos: um se mistura no outro, de forma que o que se nos 
apresenta como real não passa de interpretação ou representação 
que torna visível o que é invisível e inviabiliza o que parece visível3.

É válido ainda comentar a presença da conjunção 
aditiva “e” em sua escrita e do uso da exclamação. 
Tais recursos sugerem uma certeza de que a cura virá 
conjuntamente com o tratamento, pois o “e”, um elemento 
de soma, indica que se o primeiro item se concretiza, o 
segundo também se materializa; a pontuação aparece 
como forma de reforçar o que estamos afirmando. 

Através de outra publicação realizada no mesmo dia 
da primeira postagem do blog, tivemos uma noção de 
como seria realizada a intervenção médica para erradicar 
a doença: 

Vou fazer 6 ciclos de 2 sessões cada com a medicação ABVD. 
Ontem foi a minha segunda sessão e mais uma surpresa mas 
boa dessa vez: não tive efeitos colaterais e tenho passado 
muito bem. É claro que estou tendo uma série de cuidados 
com a saúde como ficar evitando sair ou me relacionar com 
muita gente, pois a imunidade abaixa muito e uma simples 
gripe pode piorar o meu quadro clínico. Estou levando muito 
bem a minha nova vida. Vida de INCA. Tenho que ir lá quase 
todos os dias para infindáveis consultas, exames de sangue e 
quimioterapias. Entro sorrindo e saio mais feliz ainda, pois 
sei que cada passo dado é um passo mais próximo para a 
minha cura. Tenho 21 anos. Sou nova, meu corpo reage bem. 
Nunca pensei em morte. Penso que o câncer está vindo para 
me ensinar muita coisa.4  (R3)

3 2005, p. 27.
4 Postado em 4/6/2013.



3 4

O “mais”, seguido pelo marcador temporal “dessa vez”, 
aponta para uma “surpresa” diferente: boa, que se opõe às 
más (surpresas anteriores). Podemos questionar, entretanto, 
seu dizer “tenho passado muito bem” por várias razões. Maria 
Rita Kehl diz que “o corpo que resume praticamente tudo o 
que restou do seu ser é a primeira condição para que você seja 
feliz”5. Com base nesta concepção, pensamos não ser possível 
um paciente ser/estar feliz quando seu corpo está fragilizado, 
já que tal situação não atende ao principal requisito para a 
felicidade. Focando no excerto do blog, encontramos marcas 
linguísticas do que estamos afirmando. Em primeiro lugar, 
a modalização apreciativa “muito bem” torna-se um tanto 
forçada se consideramos a palavra “piorar” na sentença “uma 
simples gripe pode piorar o meu quadro clínico”; ora, só é 
possível piorar algo que já esteja ruim. 

Os dizeres que vêm a seguir (“Estou levando muito 
bem a minha nova vida. Vida de inca. Tenho que ir lá 
quase todos os dias para infindáveis consultas, exames 
de sangue e quimioterapias.”), de certo modo, também 
reafirmam esta suposição: a expressão “levar a vida” 
pressupõe que a vida é algo alheio, que não faz parte dela, 
e que a paciente está “levando” no sentido de carregar (um 
peso?), conduzir, assumir por um tempo essa “nova vida” 
que, no final das contas, é a própria doença. 

A imagem da moléstia como algo externo volta a aparecer 
nas últimas linhas desse mesmo excerto – e em outras 
publicações6 – quando a autora diz que “o câncer está vindo 
para [...] ensinar muita coisa”. A doença aqui não só estaria 
fora dela – daí a utilização do verbo “vir” trazendo a ideia de 
encontro – como também teria uma função de professor, que 

5 2004a, p. 174.
6 Ver R2.
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ensina algo e depois vai embora. Podemos entender de uma 
forma interessante se considerarmos os estudos psicanalíticos: 
a paciente pode estar representando o câncer como algo que 
se encontra fora, e não propriamente nela, justamente porque 
tem dificuldades para aceitar que está doente. Outro efeito de 
sentido importante de notar é que a doença vem de fora, mas 
a possibilidade de cura vem de dentro, está nela.

Ainda sobre o excerto, a nova vida chamada de inca7 – 
metonímia que, aliada à referência à quimioterapia, reforça 
a ideia de o tratamento não ser para qualquer doença, mas 
contra o câncer – é composta por situações desagradáveis 
que, ao serem modalizadas pela autora como “infindáveis”, 
deixam emergir um efeito de sentido de que, ao contrário 
do que ela afirma, a situação não tem sido boa. Quando 
analisamos minuciosamente a materialidade do dizer da 
autora, temos consciência do quanto nosso dizer nos trai. No 
caso de Rayanna, somos levados a questionar se, de fato, é 
possível estar bem vivenciando tudo isso.

Ainda assim, a paciente permanece com uma postura 
positiva em relação à terapêutica. A garota diz entrar e sair 
sorrindo do local de tratamento, pois “cada passo dado é 
um passo mais próximo para a [...] cura”. Nesse excerto, é 
interessante notar com as palavras “passo” (repetida duas 
vezes), “mais próximo” e “cura” a representação de viagem 
e de percurso existente em sua fala: o inca seria para ela o 
veículo (por isso, “entra e sai” como fazemos em um carro/
ônibus/avião, quando vamos viajar) que a conduziria até o seu 
destino, que é a “cura”. Assim como cada quilômetro andado nos 
aproxima de nosso destino, cada ida até o local do tratamento 

7 inca: Instituto Nacio-
nal de Câncer.
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indica, para a garota, uma aproximação do que ela tanto busca: 
a erradicação da doença. 

Podemos entender a frase “Tenho 21 anos. Sou nova, 
meu corpo reage bem. Nunca pensei em morte” como um 
adicional na argumentação de que a cura está próxima. Isso 
porque, ao deslocar a segunda oração, conseguimos observar 
a predominância de uma relação de causa e consequência em 
seu dizer que reforça essa aparente confiança: “meu corpo 
reage bem [porque] sou nova”; e se o corpo responde ao 
tratamento, não tem por que a cura não vir – ou se dar a 
encontrar. 

Além disso, é curioso reparar na sua menção à morte. 
A paciente diz nunca ter pensado em morte, mas já neste 
gesto de negação, acaba por praticá-lo. Ocorre, desta forma, 
justamente a denegação postulada por Freud8 e Derrida9: na 
tentativa de apagamento, o sentido emerge. 

Por último, temos a chamada heterogeneidade 
reconhecida10 ao trazer a ideia de que as situações da vida 
sempre aparecem com algum propósito (o aprendizado, nesse 
caso), afinal, este é claramente um, já-dito11, de nossa cultura 
de tal forma apropriado que hoje faz parte da formação 
discursiva12 na qual nos inserimos.  Esse recurso linguístico, 
aliás, é algo recorrente na escrita de Rayanna, como é possível 
ver no texto abaixo, publicado no mesmo mês em que foram 
postados os demais já citados:

Todo mundo tem uma missão. Todas as respostas tem 
um porquê. Nada acontece por acaso. Ter câncer quer 
dizer alguma coisa. Tem que significar algo. Não passaria 
por esse sofrimento à toa.  Preciso fazer alguma coisa 
de bom, contar a minha história, impactar pessoas, dar 
ânimo para os cansados, alegria para os que esqueceram 

8 1925.
9 1995.
10 Segundo Coracini 
(2003), heterogenei-
dade reconhecida é 
aquela que é revelada 
somente aos interlocu-
tores que conseguem 
identificá-la nos dis-
cursos.
11 Pêuchex, 1990; Fou-
cault, 1971.
12 Foucault, 1967.
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o que é sorrir, chorar com os que choram. Ter câncer 
me deixou mais humana, mais sensível, mais viva. Estou 
ouvindo a vida, tentando seguir o caminho, tentando 
olhar o lado bom das coisas. Decidi ser feliz com o que 
tenho em mãos. Se eu morrer, morro feliz. É muito 
bom ver o carinho das pessoas comigo e a solidariedade. 
Retribuo escrevendo e sempre dando um sorriso. Estou 
a espera de novas aventuras, das surpresas da vida, de 
tudo que vai acontecer. O ar ficou mais puro, o céu mais 
azul e eu mais sensível. Valeu, linfoma. Você veio na 
hora certa!13 (R4)

O primeiro parágrafo é, claramente, uma sucessão 
de interdiscursos socialmente construídos: “todo mundo 
tem uma missão, todas as respostas têm um porquê, nada 
acontece por acaso.”  Possivelmente, o motivo que a leva 
(inconscientemente) a suscitá-los neste momento é o fato 
de que

não suportamos o caos, a errância, a passagem do 
tempo nos conduzindo onde não podemos prever e 
nos modificando de maneiras que não conseguimos 
controlar. (...) Se não produzirmos algum fio narrativo 
ligando começo, meio e fim, algumas representações que 
nos sustentam subjetivamente perderão completamente 
o sentido.14

Ou seja, assumir que toda a situação vivenciada poderia 
estar ocorrendo sem motivo algum e não culminaria em 
nada seria capaz de levá-la a uma depressão profunda e a sua 
entrega à morte; afinal, “se fosse demonstrado que a vida não 
tem propósito, esta perderia todo o valor”15. Romantizar a 
vida é um modo de defesa do corpo, uma forma de tamponar 
o Real do inconsciente. 

É desta mesma maneira que podemos entender o uso do 
verbo “querer dizer” e do modal “tem que” na frase seguinte. 

13 Postado em 
15/6/2013.
14 Kehl, 2001, p. 58.
15 Freud, 1930, p. 9.
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A paciente precisa encontrar um sentido naquilo que não tem 
sentido: se o câncer tiver algum, o seu sofrimento também 
terá.

É também interessante, no contexto de R4, observar o uso 
que Rayanna faz das palavras todo/tudo x nada. Ao mesmo 
tempo em que há uma tentativa de oposição, deparamo-nos, 
novamente, com a “impossibilidade da separação e, ao mesmo 
tempo, da união homogênea dos pólos”16: o “tudo” que não 
pode ser chamado de “nada”, mas só existe na relação com 
ele, e esse “nada” que, no final das contas, é tudo. 

Outro ponto relevante é o frequente emprego da 
sinestesia (perceptível nos trechos “ouvindo a vida, olhar 
o lado bom das coisas, ver o carinho”) ao longo de seu 
texto. Esta figuração dos sentidos humanos sugere que as 
sensações vão muito além do que ilusoriamente supomos. 
Mais do que isso, especialmente no caso da expressão 
“estou ouvindo a vida, tentando seguir o caminho”, 
podemos interpretar a suposta “voz” da vida como sendo 
os discursos que permeiam seu imaginário no decorrer da 
doença: do médico, dos pais, da família, dos amigos ou 
mesmo de seu próprio inconsciente. 

Na frase “Decidi ser feliz com o que tenho em mãos”, é 
interessante notar a escolha da autora pela palavra “decisão”. 
Decidir pressupõe fazer uma cisão, um corte, deixar de lado 
algo – neste caso, a tristeza. Mas será mesmo possível fazer 
isso mediante o estado enfermo em que se encontra? O que 
os relatos de Rayanna sugerem é que, assim como Derrida17 
postula, a decisão é algo impossível: apesar de ela ter “escolhido” 
a felicidade, não é possível acabar com toda a tristeza para nunca mais 
senti-la; afinal, como já dito anteriormente, se considerarmos 

16 Coracini, 1995, p. 33.
17 1986.
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que em uma oposição os termos constituem um ao outro, não 
é possível desvencilhá-los. Entretanto, embora impossível, 
este ato é necessário, pois sem a tentativa de decisão a paciente 
acabaria ficando totalmente inerte diante de sua doença e, 
possivelmente, se sentiria ainda pior. É tão necessário, que 
esta ilusória decisão parece ter impactado positivamente na 
vida da garota, pois em decorrência disso, “o ar ficou mais 
puro e o céu mais azul” (pureza que pode ser entendida como 
leveza, como um peso menor; e azul, como algo mais alegre, 
menos deprimente). 

Mas a (de)cisão, de fato, não acontece. Isso é perceptível 
pela variação de seus estados emocionais ao longo dos dias, em 
seus relatos. Enquanto no trecho que acabamos de comentar 
a paciente mostrava-se otimista e “bem”, alegando, inclusive, 
que o câncer teria vindo no momento certo, logo o princípio 
da realidade18 emerge para alertá-la da gravidade da doença e 
para mexer com seus sentimentos. Dois meses depois, temos 
a seguinte publicação:

Coragem, menina! Vai desanimar agora? Agora que já 
passou da metade do tratamento? Não, você é forte, 
Ray.” Repito essa frase ao acordar todos os dias pra 
me convencer que eu aguento. Que receber tantas 
drogas no corpo não estão me matando, que isso vai 
passar, que daqui uns dias será apenas uma lembrança. 
Quero me convencer que as pessoas que se afastaram 
de mim na verdade nunca precisaram estar perto, estou 
me convencendo que a vida fez o melhor pra mim, 
me convencendo que tudo tem um propósito, me 
convencendo que meu corpo não vai adoecer, que a 
vida vai voltar ao normal, que meu peso vai diminuir, 
que meu cabelo vai voltar a crescer, que vou voltar a 
ser a menina de sempre, mas espera. Não tem como 
voltar a ser a menina de sempre. A menina de sempre 
morreu ou está adormecida. A menina de sempre não 

18 Freud, 1920.
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teve um câncer. A menina de sempre não chorava tanto. 
A menina de sempre não era tão forte. A menina de 
sempre achava que era acompanhada mas era sozinha. A 
menina de sempre entrou para as belas histórias de bela 
adormecida. Pra sempre. A menina de hoje continua 
chorando, mas sabe que é uma forma de aliviar a tensão. 
A menina de hoje é sozinha mas nunca só. A menina de 
hoje não tem somente 21 anos, já carrega marcas de uma 
vida toda nos olhos cansados e no corpo marcado pela 
quimioterapia. A menina de hoje se dá valor, reconhece 
e agradece a vida. A menina de hoje pensa no futuro mas 
vive o hoje. Deixa o futuro pra uma outra menina falar 
sobre ele.19 (R5)

É possível observar, a partir de R5, a instabilidade em 
que vive o sujeito com relação à saúde e às características 
emocionais, quando se encontra na posição-sujeito- -paciente. 
Assim como Foucault propõe sobre os homens infames, não 
sabemos “se a intensidade que os atravessa deve-se mais ao 
clamor das palavras ou à violência dos fatos que neles se 
encontram”20. A primeira questão que podemos levantar e 
que evidencia essa situação é com relação à repetição do verbo 
“convencer”, conjugado ora no gerúndio, ora no infinitivo 
(acompanhado, no segundo caso, do verbo “querer”). 

As situações flexionadas no infinitivo (“[quero me 
convencer] que receber tantas drogas no corpo não estão 
me matando; [quero me convencer] que isso vai passar; 
[quero me convencer] que daqui uns dias será apenas 
uma lembrança; quero me convencer que as pessoas que 
se afastaram de mim na verdade nunca precisaram estar 
perto…”) sugerem que, apesar de ter vontade, ela ainda não 
se convenceu – sobretudo se levarmos em conta a presença 
(explícita ou não) do verbo querer: se quero é porque não 
tenho; se quero me convencer é porque ainda não estou 

19 Publicado em 
6/8/2013.
20 Foucault, 2003, p. 1.
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convencida, ou melhor, é porque estou convencida do 
contrário, que as drogas estão me matando, que isso não 
vai passar. Já no caso das frases conjugadas no gerúndio 
(“estou me convencendo que a vida fez o melhor pra mim; 
me convencendo que meu corpo não vai adoecer; [me 
convencendo] que a vida vai voltar ao normal…”), o processo 
já teve início, mas ainda não terminou, o que é marcado pelo 
presente perifrástico (estar + gerúndio). Como o presente 
perifrástico vem acompanhado do pronome na primeira 
pessoa do singular (“me”), novamente o efeito de sentido 
é de dúvida: se estou me convencendo é porque ainda não 
estou convencida. Observa-se, além disso, a negação na 
oração “meu corpo não vai adoecer”: a rejeição aponta 
para a afirmação, e o verbo no futuro próximo (“vai 
adoecer”) sugere, mais uma vez, a resistência em aceitar a 
enfermidade; afinal, ela sabe que está combalida, que seu 
corpo já adoeceu.

É possível depreender, nesse sentido, que alguns 
pontos tratados em textos anteriores de maneira assertiva 
neste momento aparecem questionados. Em R4, por 
exemplo, ela afirma que “Todo mundo tem uma missão. 
Todas as respostas têm um porquê. Nada acontece por 
acaso. Ter câncer quer dizer alguma coisa”, enquanto 
em R5 (publicado posteriormente) ela diz estar se 
“convencendo de que tudo tem um propósito”, sugerindo 
que algumas questões, como a certeza de que tudo na vida 
tem um propósito, não estão tão sedimentadas e resolvidas 
em seu inconsciente. 

Mais uma questão interessante, que acaba por se repetir 
em outras de suas publicações, é a concepção de “vida normal” 
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em oposição à vida não normal. Parece que, para Rayanna, 
essa vida “anormal” seria o mesmo que “nova vida” (cf R3), 
ou seja, a vida com a doença, com a rotina de ida ao hospital, 
com a quimioterapia, com a falta às aulas, enfim, com todos 
os efeitos colaterais que outras pessoas saudáveis – ou aqui 
ditas como “normais” – não têm (queda de cabelo, enjoo, 
emagrecimento...).

A oposição que a paciente faz repetidas vezes entre as 
várias “meninas” durante o texto é outro ponto importante 
a ser considerado. “A menina de sempre”, na verdade, como 
é possível depreender da frase “voltar a ser a menina de 
sempre”, é a menina que existia antes da doença, e “a menina 
de hoje” é a garota que sofre de um linfoma. Apesar de a 
palavra “sempre” expressar tempo contínuo e permanente, a 
forma como Rayanna a emprega sugere que “sempre” se limita 
– ainda que aponte para o tempo ilimitado – ao período em 
que ela era saudável. Possivelmente, a escolha por “sempre” 
no lugar de “antes”, como em “a menina de antes”, se dá em 
decorrência de uma apropriação das vozes de pessoas à sua 
volta, as quais desejam que aquela menina não se entregue 
física e psicologicamente à doença, que continue sendo “a 
menina que sempre foi” antes do inesperado surgir em sua 
vida – como se isso fosse possível.

Ao final, seu texto inclui mais uma garota: “a menina 
de hoje [...] deixa o futuro pra uma outra menina falar sobre 
ele”; e, aqui, podemos entender “menina” de duas formas: 
(1) como uma pessoa de fora, o outro, que pode falar sobre 
o futuro já que, ao contrário da paciente, tem mais chances 
de viver esse momento; ou (2) como a própria Rayanna num 
futuro em que esteja curada e, modificada pelas experiências 
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vividas, será outra pessoa.. A “menina do futuro” evoca, então, 
o mesmo e o diferente, (Derrida/Foucault): o mesmo porque ela 
continuará sendo a Rayanna, mas diferente, porque ela terá 
novas experiências e, dessa forma, será uma nova pessoa: 
jamais voltará a ser a Rayanna que foi um dia, antes e durante 
(d)a doença.

Voltando à questão da instabilidade, ela é tão recorrente 
na vida de Rayanna (e na de todos os seres falantes) que, 
quando simbolizada, soa como uma contradição constitutiva 
do sujeito, como bem coloca Nasio; afinal, “nosso eu é 
um conjunto de imagens de si, mutantes e frequentemente 
contraditórias”21. Um caso interessante, que reflete esta 
característica, é o texto intitulado Superação, disponibilizado 
em 29 de agosto de 2013:

Tô no meu limite. Lutando contra o corpo. Sinto 
que estou subindo um monte muito alto e não tenho 
mais forças pra chegar ao topo. Cada degrau agora 
é motivo de alegria e superação. Acordar cedo pra 
ir à academia? Superação. Comer mesmo enjoada? 
Superação. Engolir o choro e aceitar o que a vida tá 
mandando? Superação. A minha vida se resume nessa 
palavra agora. Não vou fraquejar agora no finalzinho 
dessa tempestade, mas chega uma hora que cansa. 
Cada dia mais vejo que as coisas estão dando certo. 
É incrível, mas as minhas maiores conquistas vieram 
justamente no período do câncer. Fazendo um 
balanço de tudo que eu passei, posso afirmar que isso 
tudo me fortaleceu, que eu amadureci, que hoje eu 
encaro os problemas de uma outra forma. Sinto que 
posso conquistar tudo que eu desejo. Que nenhuma 
dificuldade vai me impedir de avançar. Tenho 
todos os sonhos do mundo e hoje eu acordei com a 
deliciosa sensação que posso transformar todos eles 
em realidade. (R6)

21 Nasio, 2009, p. 57.
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Como é possível observar, Rayanna inicia seu texto 
com um desabafo sobre as dificuldades que tem encontrado 
em decorrência do tratamento. É relevante sua frase 
“[estou] lutando contra o corpo” porque a metáfora da 
batalha (aqui materializada como “luta”), como veremos, é 
muito recorrente em pacientes com essa doença. Pelo fato 
de o câncer ser uma doença autoimune, o tratamento nada 
mais é do que o confronto do corpo contra ele mesmo.  
A paciente representa a doença e a resistência (do corpo) 
a ela como uma luta (ao mesmo tempo, contra e a favor 
do corpo): é uma guerra e, como sempre, apenas um dos 
lados vencerá – mas qual, o corpo ou a doença?

O relato sobre diversas situações que ela julga como 
“superação” sugere o quanto seu estado é delicado, já que 
coisas aparentemente banais, como ir à academia, comer e 
não chorar, tornam-se para ela, nesse momento, enormes e 
importantes. Em “é incrível, mas as minhas maiores conquistas 
vieram justamente no período do câncer”, o uso do passado 
na conjugação do verbo “vir” aponta para a cura – tentativa 
de convencimento ou de resistência à doença?

O que vem posteriormente é uma ruptura no texto marcada, 
principalmente, pelas palavras “não vou fraquejar”. Embora 
utilize em seguida a conjunção adversativa “mas” – que reduz 
a assertividade da frase –, a partir deste momento a autora se 
coloca em uma postura de maior otimismo com relação ao que 
está vivenciando, o que se mantém nas publicações seguintes 
justamente pelo fato de que, logo em seguida, os exames dão 
o resultado tão esperado: a cura da doença.
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Vejamos a seguir o texto que anuncia essa boa-nova:

A vida é um caos, uma desordem natural, uma assimetria, 
uma ordem sem lógica. Ou talvez com lógica? Com a sua 
própria lógica, com seu sistema, com seu tempo, com 
suas futilidades. Quando eu era pequena eu não entendi 
a morte, principalmente de crianças, eu pensava que 
era triste alguém morrer sem ter dado o primeiro beijo 
ou ter feito uma festa de 15 anos ou então ter direito a 
entrar em uma universidade. Meus pensamentos sempre 
foram excêntricos. A minha ordem lógica, era que todas 
as pessoas morressem aos 100 anos para assim, durante a 
vida, irem calculando o tempo restante de vida. Criança 
e seus pensamentos bobos. Talvez o que nos dê tanta 
vontade de viver seja a certeza de que um dia vamos 
morrer. O belo e o feio estão juntos, o amor e o ódio 
andam juntos, a vida e a morte andam juntas. A vida é um 
caos organizado, seguindo seu fluxo, seguindo sua própria 
lógica, sua dança, seu ritmo, suas cores. É bom saber das 
coisas. Ontem durante mais uma ida ao inca olhei para 
as paredes do hospital, para a atendente que de tanto 
conviver já me conhecia e aceitou minha carona até o 
instituto, daquela moça que sempre fica esperando as 
quimios como o cachecol tapando sua boca e olhando 
tudo por cima dos óculos enquanto termina suas 
palavras cruzadas e percebi que tudo isso faz parte de 
mim, que eu sou parte disso, que a vida me envolveu 
e antes que eu pudesse me dar conta, já estava em uma 
estrada sem volta. Talvez por não ter controle sobre 
essas desventuras em séries que me fascino tanto por 
esta loucura que atende pelo nome de vida. Talvez por 
priorizar tanto as coisas que me deixam feliz eu quase 
não me importo com o que aconteça. Talvez por isso a 
vida tenha me retribuindo da melhor forma indicando 
diante dos últimos exames que não tenho mais a doença 
comigo. Talvez ela nem se dê conta do bem que me fez 
trazendo essa doença e da gratidão que sinto por tal 
acontecimento em minha vida. Se algo mudou? Tudo 
mudou. E vai continuar mudando enquanto eu me 

22 Publicado em 
14/6/2014.
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propuser a seguir esse longo caminho no planeta que se 
chama vida.22  (R7)

Logo no início do texto, a representação de vida 
para a menina como “caos”, “desordem” e “assimetria” 
sugere bagunça, confusão, algo fora do controle. A 
seguir, a expressão “ordem sem lógica” provoca, a 
princípio, um efeito de estranhamento na medida em 
que, aparentemente, acaba contradizendo a imagem 
construída antes; afinal, como seria possível defender que 
a vida tem uma “ordem”, se foi dito a priori que ela era 
uma “desordem”? Mas a ordem, para a menina, é “sem 
lógica” e, em seguida, passa a ser questionada. O texto de 
Rayanna nos leva a presumir que a vida só aparenta ser 
caótica: haveria algo fora de nosso controle regulando 
todas as coisas e direcionando-as para algum fim; logo, 
a vida teria “lógica” – ou, como reafirma mais adiante, 
seria um “caos organizado” na medida em que, embora 
não visivelmente, caminharia em direção a um propósito 
o qual ela tenta adivinhar/prever – isso é evidenciado pela 
aparição da modalidade “talvez” em vários momentos 
do mesmo texto, o que também assinala o estado de 
insegurança e incerteza em que a paciente se encontra. 

Se considerarmos que “pensamos nossas trajetórias de 
vida como se fossem romances, com começo, meio e fim 
articulados por alguma lógica”23, é justificável a menina agir 
e pensar assim nesse momento de sua vida principalmente 
porque no texto em questão ela anuncia a cura, ou seja, o 
fim da doença. Considerando que uma das vozes sociais, 
orientadas pela razão, constituintes de nosso dizer é a que diz 
“tudo na vida tem uma razão”, possivelmente a lógica que 

23 Kehl, 2001, p. 62.
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norteia o pensamento da garota é: se essa doença chegou e 
passou, é porque devia ter algum sentido para a vida, afinal, 
se não tivesse razão de ser, o resultado teria sido a morte. 
Se a morte não aconteceu, algo deve ser aprendido com a 
experiência.

Observa-se também a expressão “trazendo essa 
doença” sugerindo que a enfermidade é passageira, externa 
ao sujeito (trazer, carregar algo consigo) – como se fosse 
possível mandá-la embora.

Além disso, ainda sobre o excerto do anúncio do 
fim da doença, vale a pena ressaltar o lapso que ali se 
encontra materializado. Em “talvez por isso a vida tenha 
me retribuindo da melhor forma indicando diante dos 
últimos exames que não tenho mais a doença comigo”, o 
verbo “retribuir” no gerúndio, em uma frase que pediria 
o particípio, sugere que, para a garota, a retribuição – que 
insinua retorno, compensação – ainda está acontecendo. 

Outro deslize interessante aparece na frase “quando eu 
era pequena eu não entendi a morte”. A sentença no passado 
“quando eu era pequena”, constituída pela conjunção de 
tempo “quando” aliada ao verbo conjugado no passado 
imperfeito “era”, pressupõe que a ação relatada a seguir 
teve ocorrência no passado e futuramente foi modificada 
(“eu era/pensava assim, agora não sou/penso mais”), mas 
não é isso o que ocorre ao empregar o verbo “entender” 
no pretérito perfeito. “Eu não entendi a morte” provoca 
um efeito de sentido que nos faz questionar se o não 
entendimento ocorria apenas em um determinado tempo 
do passado ou se a garota permanece não entendendo a 
morte – “[ainda] não entendi”.
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Em “talvez o que nos dê tanta vontade de viver seja 
a certeza de que um dia vamos morrer. O belo e o feio 
estão juntos, o amor e o ódio andam juntos, a vida e a 
morte andam juntas”, temos um dizer que parece seguir 
a linha da desconstrução derrideana, desarticulando as 
dicotomias pautadas pela epistemologia ocidental por 
meio da expressão “andam juntas” – uma constitui a 
outra. E, ao relatar situações rotineiras do hospital e do 
tratamento e dizer “percebi que tudo isso faz parte de mim, 
que eu sou parte disso”, a menina parece ter consciência de 
que sua identidade (a representação de si) foi modificada 
com a doença e com tudo o que veio com ela (pessoas, 
lugares, sentimentos). 

Para finalizar a análise de algumas das publicações de 
Rayanna, retomo uma questão bastante recorrente em 
seus relatos: a ideia de que a doença fez bem para a vida 
dela e de que ela é grata por isso. Encontramos evidências 
retratadas em inúmeros posts:

Valeu, linfoma. Você veio na hora certa. (cf. R3)
[...] fazendo um balanço de tudo o que eu passei, 
posso afirmar que isso tudo me fortaleceu, que eu 
amadureci, que hoje eu encaro os problemas de uma 
outra forma. (cf. R5) 
[...] talvez ela nem se dê conta do bem que me fez 
trazendo essa doença e da gratidão que sinto por tal 
acontecimento em minha vida. (cf. R7)

De fato, nesse último excerto em que a cura, 
felizmente, foi constatada, é justificável a garota pensar 
dessa forma. Entretanto, podemos nos questionar se, 
anteriormente, a menina realmente se sentia assim. Ao que 
tudo indica, o emocional de um paciente com câncer fica 
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tão desestabilizado que, para o sujeito não desmoronar, 
os pensamentos e atitudes ora são regidos pelo princípio 
do prazer – e nesse momento temos a “gratidão” pela 
doença –, ora pelo da realidade – e aí toda aquela angústia e 
melancolia aparecem. Quem, em sã consciência, seria grato 
a uma doença no momento da enfermidade? O sujeito é 
complexo demais para ser completamente entendido; 
por isso, só nos resta continuar com nossas reflexões, 
problematizações e análises, partindo para os relatos da 
próxima paciente. 

2.2. na (Tor)cida por (vil)el(l)a

Quero aqui contar minhas experiências na luta 
contra um câncer de pulmão que, tenho certeza 
e fé em Deus, conseguirei vencer. Meu e-mail para 
contato: cida.ufmg@gmail.com. (C1)

Apesar de não haver referência à idade nas publicações 
de Cida Vilella, supomos que a autora agora em questão seja 
mais velha do que a anterior, já que relata – como veremos – 
ser casada, ter filhos e genro. 

Através do subtítulo de seu blog (ver C1), conseguimos, 
já de início, depreender algumas características da paciente-
-autora: ela criou o site para contar suas experiências com a 
doença e, ao empregar a palavra “luta” – como Rayanna – 
seguida da preposição “contra” (“na luta contra um câncer de 
pulmão”), novamente nos remete à ideia de uma batalha24 em 
que, ao final, apenas um vence. 

Ainda com relação ao subtítulo, é relevante notar 
o uso do artigo indefinido “um” para acompanhar a 
palavra “câncer”. Isso sugere que outras pessoas também 

24 A representação 
da doença como um 
combate nos dizeres de 
Cida é tão forte, que a 
própria paciente incor-
pora palavras do “voca-
bulário de guerra” em 
suas postagens poste-
riores: C3: “hoje tenho 
certeza que vou conse-
guir vencer esta guerra 
e minha força é essen-
cial para isso.” (publi-
cado em 11/11/2011); 
C4: “[...] fiz o exame na 
quarta e meu exército 
estava lá (mais de 4000 
leucócitos)” (publicado 
em 25/3/2011); C5: 
“amanhã teremos ba-
talha!!! 2052 soldados 
(segmentados) a pos-
tos! Vamos em frente 
batalhão!” (publicado 
em 12/4/2011).
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sofrem desse mal em outros órgãos, que ela não é a única. 
Além disso, por essas poucas linhas, podemos inferir 
que Cida gosta de interagir com os outros e que espera 
que se comuniquem com ela; não é à toa que, além de 
dar possibilidade às pessoas para comentarem no site, a 
paciente deixa seu e-mail disponível. 

O blog foi criado em 4 de março de 2011, mas a doença, 
como ela relata em sua primeira postagem, foi descoberta 
em dezembro de 2010 no caminho para uma viagem:

Tenho tentado um início para contar a experiência que 
estou passando e, às vezes, emperro no relato de como 
tudo começou. Hoje quero tentar. Estavámos, eu e 
minha família, no dia 25 de dezembro de 2010, viajando 
a caminho de Guarapari. Na falta do que fazer e tentando 
me aliviar de um pigarro persistente comecei a tocar 
meu pescoço e percebi um caroço perto da clavícula 
esquerda. Aquilo me assustou. Tentei encontrar outro 
igual do outro lado e não consegui. Guardei aquilo 
para mim e não comentei com ninguém, mas fiquei 
cismada. Nos programamos para ficar em torno de 8 
dias em Guarapari e apenas lá pelo terceiro dia toquei no 
assunto com meu marido e meus filhos, sem dar muita 
importância. Mas por dentro estava muito preocupada. 
Mais no final da viagem, acabei demonstrando para meu 
marido a grande preocupação que me afligia e ficamos 
ansiosos para voltar a Belo Horizonte e fazer logo uma 
consulta. Acho que é um princípio...25. (C2) 

Logo no começo do texto, algo chama a atenção. A 
expressão “tenho tentado um início para contar” aponta para 
a ficção dos relatos: o início poderia ser formulado de várias 
maneiras.

“Tenho tentado” está conjugado no pretérito do 
presente e aponta para uma ação que começou no passado 

25 Publicado em 
4/3/11.
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e que continua acontecendo. Tal escolha linguística 
provoca em nós a sensação de que isso vem acontecendo 
paulatinamente, porém sem resultados satisfatórios (se 
tivesse dado certo, não seria preciso tentar novamente). 
Mas onde ela tem tentado, se esse é o primeiro post do blog? 
Teria ela escrito várias vezes e apagado (no papel, na tela 
ou na mente), na tentativa de falar sobre? Não sabemos, 
mas, ao que parece, contar sobre o que vem acontecendo 
é um desafio para a paciente.

Outro ponto interessante é perceber, através do texto, 
que a frase “tentar um início para começar” não tem, 
necessariamente, correlação com o ato de narrar como foi 
descobrir a doença, já que, ao que tudo indica, é mais fácil 
simbolizar o advento da enfermidade do que falar sobre o 
percurso dela – afinal, a autora chega a relatar que “emperra”, 
ou seja, fica nessa parte da história sem ser capaz de seguir 
adiante. Seria o falar sobre a descoberta da doença uma 
forma de tamponar o Real do inconsciente na medida em 
que, ao focar no início de tudo, outras questões e sentidos 
são silenciados? Ou o ato repetido de descrever essa parte 
da história sugere que tem algo ali precisando ser resolvido 
internamente? Tais interpretações são apenas algumas das 
inúmeras possibilidades para esse dizer.

Cida, então, começa a contar como percebeu que tinha 
algo de errado com sua saúde utilizando-se de palavras 
significativas para designar seu estado: “assustou”, “cismada”, 
“preocupada”, “ansiosos”. Ela menciona que “na falta do 
que fazer” sentiu o caroço em seu pescoço, sugerindo que, 
em momentos acelerados e conturbados da rotina, ela, assim 
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como a maioria de nós, não atenta para detalhes como esse 
em seu corpo.

É relevante notar a carga existente em torno daquelas 
palavras, pois vão se sucedendo em uma relação de 
consequência. Primeiro, ela encontra o caroço, não conta a 
ninguém e fica “assustada” porque é algo estranho e (a)normal. 
Em seguida, fica “cismada” pois não é possível ignorar o corpo 
estranho. Isso lhe traz “preocupação” e, posteriormente, 
“ansiedade” para ir logo ao médico, fazer os exames e saber 
se está, ou não, tudo bem (em caso afirmativo, poderia deixar 
o susto, a cisma, a preocupação e a ansiedade de lado; em caso 
negativo, o sofrimento continuaria). 

Torna-se também relevante observar o dizer “toquei 
no assunto com meu marido e meus filhos, sem dar muita 
importância”, pois aqui a denegação comparece uma vez 
mais. Se ela realmente não tivesse dado importância ao 
fato, não haveria motivo para relatá-lo. Porém, na tentativa 
de apagamento, o sentido emergiu. Tanto isso é verdade 
que, logo em seguida, conta, numa espécie de confissão: 
“[...] por dentro estava muito preocupada” – empregando 
o advérbio de intensidade “muito” para ressaltar a angústia 
que estava sentindo (“por dentro”). 

A paciente finaliza o relato com a expressão “acho que é 
um princípio…” e, considerando que uma história pressupõe 
começo, meio e fim, através da palavra “princípio” seguida de 
reticências, dá a entender que mais coisas serão ditas a respeito 
desse assunto posteriormente, o que realmente ocorre.

Em 11 de março, sob o título de Continuando a 
história, tem-se a explanação do impacto que a provável 
confirmação da doença causou em sua vida:
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[...] A biópsia foi feita e somente alguns dias depois pude 
pegar o resultado da tomografia. Acho que nunca me 
esquecerei deste dia... Era um sábado e meu marido foi 
comigo buscar o resultado. Foi chocante enxergar um 
buraco no meu pulmão nas fotos e ler o laudo com 
suspeita de neoplasia com metástase. No momento que 
comecei a ler o resultado meu mundo caiu. Perdi meu 
chão e pensei logo nos meus filhos. Como ir embora 
deste mundo e deixar as pessoas que mais amo? Sim 
porque só consegui pensar que estava condenada. Eu 
e meu marido nos abraçamos e choramos muito. Toda 
a nossa vida passava a ter outro significado despois 
daquele momento. Fomos para casa, reunimos nossos 
filhos (incluindo meu genro) e dissemos que eu tinha 
90% de chance de estar com câncer. Foi um momento 
marcante pois minha filha estava com viagem marcada 
para a Espanha na próxima semana, para ficar 6 meses. 
A única coisa que eu pensava era que poderia não mais 
vê-la.26 (C6)

Como é possível observar pelos grifos feitos por mim 
no texto, a paciente-autora coloca em pauta a memória. Em 
“nunca me esquecerei” ela modaliza a situação servindo- -se 
da palavra “nunca”. Porém, se considerarmos que o gesto 
de “lembrar” pressupõe a ação de “esquecer”27, pois só 
posso me lembrar de algo que esqueci, essa afirmação cai em 
descrédito. Tendo em mente que “cada vez que relembramos 
o passado, ou acreditamos fazê-lo, nós o transformamos, nós 
o inventamos ou a ele acrescentamos novos traços, fios que, 
acreditamos, estavam esquecidos, apagados”28, tudo a que 
temos acesso é à interpretação do fato e não ao fato em si (se 
é que ele existe fora do sujeito).

Cida nos conta que “foi chocante enxergar um buraco” 
em seu pulmão. A escolha pelo vocábulo “chocante” dá 
conta do grande impacto que a notícia trouxe, mas se 

26 Publicado em 
11/3/2011.
27 Coracini, 2011.
28 Idem, p. 39.



5 4

levarmos em conta que, quando algo se choca com outra 
coisa, no sentido de colidir, produz-se, de fato, uma 
agressão, um choque, um “machucado”, podemos entender 
a palavra “buraco”, trazida a seguir pela autora não só 
como uma marca no pulmão, detectável na tomografia, 
mas como algo que recai sobre a sua própria vida: o câncer 
traz à tona (a faz “enxergar”) a falta constitutiva do sujeito 
(esse “buraco” existente em cada um de nós), que nesse 
momento mascara-se em forma de fragilidade da saúde (e 
por que não dizer da vida?). É nesse sentido, também, que 
podemos entender a expressão “o mundo caiu”: que o chão 
desabou (“perdi meu chão”). É a presentificação da falta. 

A cultura ocidental – baseada no logocentrismo e na 
razão – conduz ao controle e à busca de coerência e de  
explicação para tudo, colaborando para a construção de um 
tabu em torno do câncer. Por muito tempo, a sociedade 
evitou referir-se à enfermidade, que ainda hoje leva muitos 
à morte, pelo nome: até a segunda metade do século xx, 
escapava-se de pronunciá-lo substituindo-o por “a doença” 
ou “aquela doença”, assim não atraindo para si o mal que, 
durante muito tempo, foi considerado castigo dos deuses. A 
perda do controle por não se saber como a doença é adquirida 
e, principalmente, por não se poder ter a certeza da cura, leva 
à sensação de que tudo desaba. Nada mais se sustenta: nem o 
mundo nem o chão, tampouco as ideias.  

Não é à toa que, a partir do momento em que a 
paciente-autora se depara com o laudo da tomografia e 
com a conclusão de que “tinha 90% de chance de estar 
com câncer”, se vê à beira da morte – representada no texto 
por termos como “ir embora”, “condenada”, “poderia não 
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mais vê-la” – todos relacionados a partida. Tal imagem é 
retomada em publicação posterior: 

Os dias entre a biópsia e seu resultado foram os mais 
longos e difíceis que já passei. Pensar que estava 
condenada, achar que não tinha nenhuma chance de 
viver, deixar meus filhos e meu marido....29 (C7)

É curioso, porém, observar que essa visão se modifica 
consideravelmente após a conversa com o médico:

[...] No dia 17/01/11 saiu meu resultado da biópsia, 
depois de muita insistência ligando para agilizar o 
mesmo. Quando fiquei sabendo, pelo telefone, que o 
resultado estava pronto me descontrolei por alguns 
momentos e nunca tremi tanto! Eu e meu marido fomos 
no laboratório e me sentei para ler o resultado. Lá estava: 
«Neo metastático de pulmão direito (adeno de lobo 
direito). CID C34.9». Foi muito difícil este momento... 
Mas depois de superado este primeiro impacto fomos 
nos encontrar com o cirurgião que havia feito minha 
biópsia e toda a paisagem se modificou. O cirurgião me 
disse que meu caso seria fácil de tratar (se isto que estou 
passando é fácil, tomara que eu não descubra o que é 
difícil! hehehe). O fato é que nunca senti nada e meu 
corpo estava, até aquele momento, dominando a doença. 
Fui informada que não precisaria fazer nenhuma cirurgia 
e que com apenas quimioterapia eu poderia dominar meu 
câncer. O cirurgião me indicou um médico oncologista, 
que depois de algumas pesquisas descobri ser um dos 
melhores e saí de lá leve e feliz. Meu mundo voltou a 
brilhar e descobri que não precisaria morrer. Depois 
disso quando dizia à alguém que tinha câncer era com 
um enorme sorriso estampado, pois Deus me permitiu 
lutar contra esse monstro chamado “câncer”.30 (C8)

Como é possível constatar em C8, Cida confessa suas 
sensações, que se resumem a grande nervosismo. O uso 
da palavra “descontrolei” é significativo, porque define 

29 Publicado em 
15/3/2011.
30 Publicado em 
15/3/2011.
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bem seu estado para além do sentido emocional: no 
fundo, a paciente-autora não tem controle sobre nada do 
que acontece em sua vida, embora precise acreditar que 
tem; logo, o tempo em que esse descontrole supostamente 
ocorre é situado: “por alguns momentos”.

Percebe-se, ainda, que há um deslocamento de ideias 
entre o momento da confirmação da doença e a conversa com 
o médico. A conjunção adversativa “mas” é o primeiro indício 
desse deslize: ao empregá-la, Cida traz uma modificação à 
afirmação anterior “foi muito difícil”. O momento em que 
essa mudança ocorre é então situado. O uso do advérbio 
de tempo “depois” aponta para uma situação que ocorreu a 
posteriori e que envolve o médico, ou seja, aquele que é detentor 
do poder-saber31. 

Apesar de, aparentemente, se mostrar extremamente 
confiante diante do dizer do especialista a ponto de “toda 
a paisagem se modifica[r]” – no sentido de que, em um dia 
nebuloso, cinza (cor que remete a difícil, pesado), o sol (aqui 
entendido como médico) aparece para anunciar que a chuva 
(no caso, a doença) não vai durar muito tempo e, por isso, o 
mundo “volta a brilhar”: o brilho (do sol) simboliza a vida 
–, Cida deixa escapar um comentário que sugere que, para 
ela, o que está vivenciando/vai viver é difícil – mesmo que o 
médico afirme o oposto. 

Finalizando a análise desse excerto, detenho-me 
nas últimas palavras do dizer para voltar à questão do 
imaginário a respeito do câncer. Nota-se que a afirmação 
do médico vai contra a crença que a paciente possuía de 
que o câncer traria necessariamente, a morte, o que é  
evidenciado pelo trecho “precisaria morrer”. A partir da 

31 Foucault, 1975.
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fala do especialista, Cida passa a enxergar (“des-cobre”) 
a doença de outro modo. Em outras palavras, começa a 
mudar suas representações com relação ao câncer.  Ela 
continua achando a doença horrível e difícil – não é à 
toa, que a denomina “monstro”, no sentido de ser algo 
que assusta e contra o qual nada podemos (é invencível) 
–, mas agora inverte a representação: o câncer pode ser 
derrotado (por quem: o médico ou a paciente?). Assim, 
pode dizer aos outros, sorrindo ao invés de chorando, que 
tem câncer. Não que ter a doença traga felicidade, mas 
agora ela sabe – ou acredita – que é possível vencê-la.

Contudo, a reflexão e a menção ao câncer no caso de 
Cida e, supomos, no de todos os outros que se encontram 
na mesma posição-sujeito que ela, não se restringem apenas 
a esse começo da doença; ao contrário, a paciente-autora 
relata a todo momento seus sentimentos, visões e sensações 
advindos do estado enfermo. Abaixo, trago para a discussão 
dois excertos sobre esse assunto criados na sequência um 
do outro (o primeiro, escrito aproximadamente 15 dias 
após C8, e o segundo, 4 meses depois).

A seguir, transcrevo um texto da mesma paciente, 
publicado praticamente um ano depois, a fim de 
evidenciar os deslocamentos e ressignificações com relação 
às representações em torno do câncer e da vida-morte 
ocorridos ao longo do período:

 [...] o câncer não é uma punição, mas uma oportunidade 
de enxergar o mundo e as pessoas com olhos diferentes. 
É uma grande oportunidade de entender o que realmente 
importa na vida e o que tenho entendido é que a vida é 
simples.32  (C9)

32 Publicado em 
1/4/2011.
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Passar pelo câncer, sem dúvida nos traz sabedoria e 
passamos a enxergar tudo com outros olhos. Cada 
momento vivido passa a ser mais gostoso, mais 
valorizado. [...] Hoje mais do que nunca não sou capaz 
de prever o futuro e o presente é um grande “presente” 
de Deus.33 (C10)
Descobrir o câncer é como explodir uma bomba em 
nossa vida. É preciso muita força para aguentar o 
tranco, até aceitarmos que não temos opção: ou nos 
adaptamos ou nos adaptamos para continuarmos indo 
em frente e vivos. Não se adaptar significa jogar, todos 
os dias, um pouco de vida fora. Enquanto não há a 
aceitação de que a vida mudou, é tudo muito difícil. Já 
chorei muito querendo minha vida de volta, porque não 
entendia que minha vida não tinha ido embora, mas 
havia apenas tomado outro rumo. Eu continuo aqui, 
mas cheia de situações, características, acontecimentos, 
obrigações, compromissos e sentimentos diferentes. 
Dizem que quem tem câncer são pessoas sábias. Não 
é que sejam sábias, mas tornam-se sábias. Impossível 
não aprender com a morte batendo na sua porta e a vida 
sendo questionada em todos os sentidos. Impossível 
não repensar conceitos, pensamentos, crenças, sonhos, 
se tudo pode ser finalizado e seu tempo pode terminar. 
Então nos perguntamos: é possível ser feliz mesmo 
tendo câncer? Sim, é possível. Tenho pensado muito 
nos motivos que tenho para ser feliz, lutar e seguir em 
frente. O que sei é que dentro das opções que me foram 
dadas neste momento, eu optei por ser feliz e aproveitar 
o tempo que Deus tem me dado de presente. Aliás ele 
dá esse tempo a todos nós e optamos em aproveitá-lo 
ou deixá-lo passar. O câncer nos ensina como aproveitá-
lo.34 (C11)

A começar por C9, a imagem que a autora-paciente 
nos traz é a de que “o câncer não é uma punição”. 
Sabe-se que as doenças incuráveis, cujas causas eram 
desconhecidas, antigamente eram vistas como castigos 
divinos: o doente devia ter cometido algum mal, ter sido 

33 Publicado em 
18/7/2011.
34 Publicado em 
20/4/2012.
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um grande pecador para receber como lição uma moléstia 
tão penosa e trágica. A ideia de castigo voltou a aparecer 
com o surgimento da aids e, nesse caso, agravada pela 
imoralidade, que relacionava a doença exclusivamente ao 
sexo entre homossexuais. Apesar de ter havido mudanças 
culturais, algumas doenças ainda são encaradas dessa 
forma principalmente porque, mesmo com os estudos 
avançados da medicina, fogem ao controle do homem. 
O câncer é uma delas. Nesse sentido, podemos entender 
a assertividade da frase da autora como uma resposta à 
crença perpetuada de geração em geração. 

Constata-se que, neste momento de início do 
tratamento e desapego à ideia de que obviamente morreria 
devido ao câncer (cf. C8), a representação trazida pela 
paciente é a de que a doença aparece como lição, como 
uma “oportunidade” (palavra empregada mais de uma 
vez) de enxergar as coisas de maneira diferente ou, como 
aqui chamamos, de modificar suas representações de vida-
-morte. Se considerarmos que o vocábulo “oportunidade” 
deriva de “oportuno”, e que oportuno significa “que vem 
com algum propósito”, somos remetidos, assim como em 
Rayanna, à ideia de que a doença não vem à toa porque 
aparece com algum fim, com alguma lógica, que, no caso 
de Cida,  pode se resumir em “entender o que realmente 
importa na vida.” 

No excerto seguinte (C10), publicado quatro meses 
após o diagnóstico, há o relato de que a doença “sem 
dúvidas, traz sabedoria e passamos a enxergar tudo com 
outros olhos”. Ressalto aqui a expressão “sem dúvidas”, 
em C9, a qual sugere que, apesar de ter formulado a frase 
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no modo assertivo, a ideia de doença como profícua por 
proporcionar uma nova visão da vida era mais um dizer 
despretensioso do que, de fato, uma convicção da paciente. 
Aparentemente, isso se modifica a partir de agora: se antes 
ela tinha dúvida, agora parece não ter mais.  

A mudança na forma de falar sobre a doença é outro 
ponto interessante. Em C2, C6, C8 e C9, a paciente-autora 
utiliza-se de verbos conjugados na primeira pessoa do singular 
para se referir ao seu problema, sugerindo que o câncer, os 
pensamentos e as sensações são exclusivamente dela. Em 
C10 e C11, entretanto, a situação muda e a doença passa a 
ser retratada na primeira pessoa do plural. Isso sugere que a 
autora, agora, fala no coletivo, em nome de todos os pacientes 
com câncer, já que no momento em que o locutor “toma o 
enunciador genérico como argumento para si [...] a sua voz 
passa a ser a voz de todos, por isso ele fala com razão”35. É 
possível que esta conjugação no plural traga à paciente uma 
sensação de pertencimento: ela sabe que não é a única a passar 
por essa situação e isso, de certa forma, pode trazer algum 
conforto. 

Talvez pelos mesmos motivos – defesa e segurança 
– tenha aparecido a concepção de “passar pelo câncer”. 
Podemos entender tal expressão no sentido de que o câncer 
seria  uma passagem, um percurso, um túnel, em que a paciente 
precisaria transitar (e que a levaria a outro lugar?), assim como 
podemos compreender  “passar” como algo temporário, o 
que reforça a ideia de que a paciente não acredita mais que 
o câncer necessariamente leva à morte. De qualquer modo, 
tal expressão evoca a ideia de doença como algo alheio, fora 
do doente, e que não o constitui. Isso nos leva a pensar que, 

35 Guimarães, 2002, 
p. 29.
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talvez, esta seja uma forma de negação à patologia ou, até 
mesmo, um modo seu de transmitir a “certeza” da cura na 
qual tanto (quer) acredita(r), pois se precisa ser evidenciada, é 
porque não está visível o bastante – para os outros e para ela 
mesma. 

Além disso, a autora faz um jogo muito interessante 
entre presente (tempo) e presente (dádiva, oferta). No 
dizer da paciente, o agora seria uma dádiva justamente pela 
imprevisibilidade do futuro, mas tal ideia aponta também para 
mais um deslocamento, agora do pensamento, exposto em 
C8 – a partir da consideração do médico –, de que a cura 
certamente viria; ora, que outra razão levaria Cida a questionar 
o amanhã se não fosse a consideração da morte (a qual, em 
seu contexto, torna-se “mais próxima” por causa da doença)?

Enviesando nosso olhar para o último texto apresentado 
(C11), é possível observar que, apesar de abordar o mesmo 
assunto que os demais, seu dizer parece muito mais guiado 
pelo “princípio da realidade”36 do que os anteriores – que 
tentavam apontar, de alguma forma, a parte “boa” da doença. 
É provável que isso ocorra justamente porque a paciente já 
está há mais de um ano tratando o câncer sem alcançar o 
resultado almejado e por ter (ou estar?) senti(n)do no próprio 
corpo as dificuldades desse processo.

Cida nos conta que “descobrir o câncer é como 
explodir uma bomba em nossa vida. É preciso muita 
força para aguentar o tranco”. A associação da descoberta 
do câncer com a explosão de uma bomba é curiosa, 
porque, se considerarmos que o tratamento do câncer é 
representado na mente dos pacientes como uma guerra, a 
descoberta da doença seria o primeiro ataque do inimigo: 

36 Freud, 1920.
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antes de a guerra estar  declarada, ao lançar uma bomba 
em seu oponente, o adversário causa destruição e anuncia 
o confronto ao tomar consciência da enfermidade, o 
paciente já se sente enfraquecido física e psicologicamente 
(cf. C6), ao mesmo tempo que a situação lhe pede forças e 
o convoca para o combate ao inimigo – o qual, nesse caso, 
é a própria doença. É também nesse sentido que podemos 
entender a expressão “é preciso muita força para aguentar 
o tranco”, pois a palavra “tranco” remete ao impacto 
provocado por uma colisão, o que sempre nos surpreende, 
nos pega desprevenidos. Em ambos os casos (na guerra 
ou na doença), a pessoa tem que se manter firme; daí a 
necessidade de “muita força”, para não se entregar à morte. 

Continuando o relato, a palavra “opção” se repete 
no dizer da paciente tanto no sentido afirmativo (temos 
opções ainda que apenas duas) como no negativo (não 
temos opção: “ou nos adaptamos ou nos adaptamos”), e 
aqui torna-se importante ressaltar que “se adaptar” não 
exclui a possibilidade de a paciente, internamente, relutar 
em aceitar a ideia da doença, pois a negação, como já vimos 
neste trabalho, está presente em pessoas que se encontram 
nessa posição-sujeito. 

Em Cida, por exemplo, isso é facilmente detectado na 
expressão “ja chorei muito querendo minha vida de volta”, 
pois “vida” aparece como um objeto que pode ser retirado 
e, depois, devolvido, uma vez que pertence a alguém (ter 
vida, ter a vida – “ter” remete à posse). Mas não é qualquer 
vida, é a de “antes”, saudável, e esse querer se assemelha ao 
desejo de Rayanna de ter sua “vida normal”.
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Vale notar as expressões “volta”, “ir embora” e “rumo”,  
que estabelecem a representação da existência como uma 
viagem. Ora, toda viagem termina e é justamente isso o que a 
paciente vai afirmar ao final de seu texto.

Em “dizem que quem tem câncer são pessoas sábias. 
Não é que sejam sábias, mas tornam-se sábias”, a paciente 
traz a voz do Outro de maneira direta: a ocultação do 
sujeito e a conjugação do verbo no plural (“dizem”) 
remetem a uma voz social da qual ela quer discordar (não 
há uma pessoa específica que diz; as pessoas, como um 
todo, reproduzem tal dizer).

Destaco que a ideia de sabedoria advinda da doença é 
algo que já havia aparecido anteriormente em seus textos (cf. 
C10). Entretanto, nota-se uma pequena mudança: em C10, o 
câncer é apresentado como o sujeito da oração, responsável 
pela ação; ele é quem “traz sabedoria”, enquanto em C11, a 
ênfase está na pessoa, ela é o sujeito da ação (“[as pessoas que] 
tem câncer [...] tornam-se sábias”). Podemos entender essa 
mudança na estruturação da frase como um enaltecimento de 
si mesma e daqueles que enfrentam situação idêntica; enquanto 
anteriormente o foco estava todo na doença, agora o olhar se 
volta para o sujeito: o poder (no sentido de posse – ter câncer) 
está com ela (e com todos os que têm a mesma enfermidade), 
é ela quem tem um objeto que pode ser descartado, jogado 
fora. 

De qualquer maneira, embora as formas de retratar a 
doença se modifiquem, a ideia de atrelar câncer à sabedoria 
permanece em diferentes momentos de sua vida, o que 
nos leva a concluir que, no imaginário da autora, perdura 
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uma representação que pode ser traduzida pelas seguintes 
afirmações lógicas:

O câncer traz sabedoria; o câncer ensina (o câncer 
procede como um professor).

Quem tem câncer é sábio (se ainda não é, vai se tornar) 
– o aluno (aquele que adquiriu o câncer) aprende (passa a ser 
sábio).

O motivo, ao que tudo indica, tem a ver com o 
vislumbre da finitude da vida, proporcionada pela doença 
proporciona à consciência, perceptível no dizer através 
das expressões “morte batendo na sua porta” (significando 
que morte estaria paulatinamente chamando o doente, 
como um visitante chama o morador) e “tudo pode ser 
finalizado e seu tempo pode terminar”, o que, em outras 
palavras, também diz respeito à finitude da vida. Saliento 
que ambas as sentenças se aplicam a qualquer ser humano, 
com ou sem doença, afinal vamos todos morrer. Todavia, 
essa concepção,  na maior parte das vezes, só se torna pauta 
para reflexão quando a pessoa se encontra numa posição-
-sujeito em que se sente, de alguma forma, vulnerável e 
com a vida ameaçada – situação da qual a autora parece 
ter consciência ao afirmar que Deus “dá esse tempo [de 
presente] a todos nós e optamos em aproveitá-lo ou deixá-
-lo passar”. De acordo com essa afirmação, o paciente com 
câncer valorizaria a vida de um modo diferente porque a 
doença, a seu ver, “ensina como aproveitá-la”, obrigando 
o enfermo a viver cada dia como se fosse o último porque, 
de fato, pode ser.

Ao contrário de Rayanna, infelizmente, terminamos 
a leitura do blog sem saber se a paciente alcançou ou não 
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a tão sonhada cura. Em sua última publicação, realizada 
em 28 de abril de 2012, ela relata ter que incorporar em 
sua vida um cilindro de oxigênio devido à dificuldade para 
respirar. Embora acreditemos que não tivesse a intenção 
de parar de escrever em seu blog, Cida finaliza esse texto 
com uma espécie de despedida, já que nele faz o que não 
havia feito em nenhuma de suas postagens anteriores: 
agradece às pessoas pelo apoio: “Acho que nem preciso 
pedir: rezem por mim para que essa fase passe... Obrigada 
aos meus amigos e leitores pela torcida”. Concluímos a 
análise de seus textos na torcida para que a luta não tenha 
sido vã, e na expectativa de que a ausência de relatos seja 
apenas consequência da conquista de sua tão sonhada e 
atribulada “vida de volta”. 

2.3. dulcineia saMpaio e sua vida coM o câncer

Um espaço destinado ao compartilhamento de 
vivência e emoções relacionadas a vivência com um 
câncer. (D1)

Considerando que muito já foi elucidado a respeito do 
imaginário de pacientes com câncer, optamos por não nos 
deter, no caso de nossa última paciente, em questões que já 
tenham aparecido anteriormente. Elas serão apontadas de 
modo a evidenciar as regularidades de pensamentos entre 
os que se encontram na posição sujeito-paciente, porém a 
análise se voltará a fragmentos que nos tragam reflexões 
para além do que já foi visto.

Dulcineia Sampaio, assim como Cida, é uma mulher 
mais velha37 e mãe de quatro filhos. Uma questão das mais 
relevantes, que se destaca antes mesmo de se ter acesso às 

37 Ao longo das publi-
cações, a paciente dá a 
entender que tinha 41 
anos na época em que 
começou a escrever 
em seu blog.
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publicações e de se conhecer a autora mais a fundo, é o nome 
de seu blog. Quando nos deparamos com a denominação “A 
vida depois do câncer”, somos levados a pensar – por causa 
da escolha da palavra “depois” – que o site é de uma pessoa 
que (sobre)viveu ao câncer, ou seja, que escreve a posteriori. 
Mas, ao contrário do que o título sugere, Dulcineia é uma 
paciente que ainda sofre com a doença. Por que, então, essa 
representação? 

Podemos, com base em sua colocação, entender que 
Dulcineia vive(u) uma espécie de utopia. Segundo Foucault, “a 
utopia é um lugar fora de todos os lugares, mas um lugar onde 
eu teria um corpo sem corpo, um corpo que seria belo, límpido, 
transparente, luminoso, veloz, colossal na sua potência, 
infinito na sua duração, solto, invisível, protegido, sempre 
transfigurado”38 e, por que também não dizer, saudável, sem a 
doença? Dulcineia, nesse sentido, vive uma utopia na medida 
em que parece, pela intitulação de seu site, acreditar (ou fazer 
as pessoas acreditarem?) estar vivendo uma vida depois do 
câncer, quando, na verdade, ele está ali: não é o antes, nem o 
depois, é o agora.

Quando deslocamos nosso olhar para o subtítulo (D1), 
vemos uma outra imagem da doença, um pouco diferente 
da primeira, mas tão interessante quanto. Além de trazer a 
ideia da enfermidade como algo externo, fora de si, a frase 
“vivência com um câncer” aponta para uma representação 
de relacionamento (casal) entre paciente e doença: elas 
(com)vivem, ou seja, vivem juntas. Podemos entender, a 
partir de sua construção, que há uma certa dificuldade por 
parte da paciente em aceitar a falta de controle sobre a 
enfermidade; afinal, para que Dulcineia “largue” a doença 

38 Foucault, 2013, p. 8.
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ou para que o câncer a deixe, não basta apenas uma decisão 
– embora a representação de relacionamento sugira, um 
(ilusório) controle.

De qualquer forma, seja como uma representação 
utópica da não enfermidade ou como uma imagem de que 
ambos - Dulcineia e câncer - (com)vivem, o que há no dizer 
desta paciente, nos dois casos, é uma resistência à doença. 
Materializa-se no dizer, é verdade, um pouco diferentemente 
do que nos dizeres de Rayanna e de Cida, mas funciona, do 
mesmo modo, como uma forma de negação do câncer.

Dirigindo-nos diretamente para seus textos, o 
primeiro post de Dulcineia foi publicado em 25 de outubro 
de 2009 e, assim como no caso das pacientes anteriores, 
conta como foi se deparar com o diagnóstico da doença:

Uma grande surpresa! Uma vida “normal” e de 
repente um diagnóstico de cancer. Muda tudo! O 
mundo desaba! Todas as coisas da vida passam diante 
de vc em um minuto. Eu lamentei nao ter feito 
coisas...me arrependi de coisas que fiz. Um mundo de 
perguntas surgiram na mente. Tantas sem respostas e 
de repente um vazio...um medo... E andando sozinha 
na rua me perguntei: Porque?... porque eu? Mas de 
repente essa pergunta nao ficou sem resposta, e essa 
resposta veio mais ou menos assim: Por que nao 
comigo? Porque outra tantas pessoas teem cancer 
e eu nao posso ter? O que eu sou mais que tantas 
pessoas que neste momento convivem com isso? E 
veio uma conformação ate entao desconhecida pra 
mim. Eu jamais tinha me sentido tao confortada, 
então entendi nessa hora o que é o amor de Deus. 
Vi o meu Deus me confortando diante de um 
problema imensamente grande em relação a tantos 
outros pequenos problemas ja vividos por mim e 
que eu me desesperei. E agora diante de uma coisa 
dessa dimensão: um cancer, eu me vi confortavel 
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e aceitando. Ai ficou mais fácil, comecei a atentar 
pra tantas outras coisas boas que estava vivendo 
paralelamente a doença. Não que nao tenha tido 
recaídas, momentos dificeis de aceitar. Mas que 
tinha a cada recaida uma tábua de salvação pra me 
agarrar e é assim que enfrento cada novo dia. Feliz...
triste...com medo...com esperanças... Mas sempre 
com muita fé e reconhecimento do amor infinito e 
incondicional de Deus por mim. (D2)

As palavras “surpresa” (modalizada pelo advérbio 
de intensidade “grande”) e “de repente” apontam para o 
acontecimento39 que foi a doença em sua vida. 

Observa-se que Dulcineia, da mesma forma que 
Rayanna e Cida, se utiliza da concepção de vida normal; 
entretanto, o emprego das aspas (“normal”) faz emergir um 
efeito de sentido que não aparece nas outras duas: o câncer 
não torna uma vida anormal, embora traga mudanças 
na rotina (ressaltadas pela expressão “muda tudo”); a 
vida não precisa de uma doença para ser (a)normal. Em 
outras palavras, a paciente parece ter consciência de que a 
existência é a mesma, independentemente da doença.

A expressão “todas as coisas da vida passam diante de vc 
em um minuto” remete a uma representação corriqueira da 
morte em nossa sociedade: há muito tempo se propaga a ideia 
de que a vida inteira passaria aos olhos poucos momentos 
antes do óbito40. Podemos, a partir dessa incorporação da voz 
social, entender que a paciente também atrela câncer à morte, 
já que, se ela rememorou sua vida assim que recebeu a notícia, 
de alguma forma se sentiu frente à morte.

A ideia de “um mundo de perguntas” sugere que foram 
inúmeros os questionamentos que vieram à sua cabeça: o 
mundo tende a ser muito grande, bem como a quantidade de 

39 Derrida, 2004.
40 No filme “O demo-
lidor – o homem sem 
medo” há, inclusive, 
uma fala do perso-
nagem principal que 
remete a essa ideia: 
“Dizem que sua vida 
inteira passa diante 
dos seus olhos quando 
você morre. É verda-
de. Até mesmo para 
um cego”.
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suas dúvidas – a maioria, como citado, “sem respostas”. É 
curioso que esta mesma palavra (“mundo”) já tenha aparecido 
no dizer da paciente (em “o mundo desaba”), porém, com 
artigo diferente: “um” sugere indeterminação, pois não 
sabemos de que mundo se trata; e “o” aponta para um lugar 
específico: foi o mundo dela que desabou (situação que 
remete, aliás, à ideia apresentada por Cida).  

A menção ao vazio dialoga com o que já foi discutido 
sobre a doença trazer à tona a falta constitutiva de nossas 
vidas e, certamente, o “medo” aparece pela exacerbação 
de sentimentos. Freud41 diz que em “nosso inconsciente 
se apresenta um caso em que as duas atitudes opostas, em 
face da morte, chocam e entram em conflito; uma, que a 
reconhece como aniquilação da vida e outra que a nega 
como irreal”. O medo, nesse sentido, seria o entremeio dessa 
imbricação de pensamentos: apesar de o inconsciente negá-la 
constantemente, a possibilidade de finitude da vida assusta. 

Vale constatar que, no início de seu texto, há uma 
vitimização (histérica) por parte da paciente, marcada, 
principalmente, pelas perguntas “porque?... porque eu?”. 
Essa posição, entretanto, parece se modificar diante da 
tomada de consciência de que o câncer não escolhe suas 
vítimas; ao contrário, atinge muitas pessoas na sociedade, 
inclusive ela. 

A autora diz que “veio uma conformação até então 
desconhecida”. Podemos, nesse contexto, entender 
“conformação” no sentido de dar forma ou, em outras 
palavras, de simbolizar a situação vivenciada. Isso poderia 

41 2009 [1915], p. 30.
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explicar o sentimento de calmaria que a paciente relata ter 
vivido a posteriori, já que o falar pode ser portador de alívio.

Aparecem em seu dizer, a seguir, diversas derivações 
da palavra “conforto”: “confortada”, “confortando” e 
“confortável”. Seria este um modo de o inconsciente deixar 
emergir justamente o oposto, ou seja, a falta de conforto? 
Afinal, se a (re)afirmação se faz necessária é porque talvez 
haja, de alguma forma, uma voz (interna ou do Outro?) 
dizendo o contrário, que não há conforto. 

Mas o sentido atribuído pela autora ao que ela chama de 
calmaria deve-se à procedência: teria vindo de Deus, fato que 
nos direciona para outra questão importante com relação aos 
pacientes com câncer o apego à religião. Freud42 diz que a 
religião está muito vinculada ao sentimento oceânico, ou seja, 
ao “sentimento de algo ilimitado, sem fronteiras”43. Assim, 
“só a religião é capaz de resolver a questão do propósito da 
vida”44, já que é ela quem “produz sentido para a vida e para 
a morte”45 e tira da morte “a sua significação de anulação da 
vida”46. Logo, podemos entender a constante menção a Deus 
como uma forma de o inconsciente “proporcionar algumas 
estruturas razoavelmente sólidas de apoio para estes seres por 
definição desgarrados da ordem da natureza”47. É a partir desse 
processo que o sujeito consegue seguir adiante e enfrentar o 
problema; afinal, se não há sentido, para que a luta?

É também importante destacar que Deus aparece não só 
como aquele que dá sentido à vida, mas principalmente como 
quem salva, quem “tem a tábua de salvação” para a paciente 
se agarrar (o que nos leva à uma ideia de queda – representada 
no dizer pela palavra “recaída” – durante a qual a paciente 

42 1930.
43 Freud, 1930, p. 1.
44 Idem, p. 3.
45 Kehl, 2001, p. 69.
46 Freud, 2009 [1915], 
p. 26.
47 Kehl, 2001, p. 68.
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se segura nessa tábua – que é Deus – e consegue se fixar, ou 
seja, se salvar). 

Supomos que esse atrelamento entre fé e cura apareça 
como resquício do inconsciente. Para entender melhor, é 
preciso que pensemos que o sujeito encontra-se o tempo 
todo diante de uma situação dúbia: tem e não tem certeza 
de que sua morte será presentificada. Primeiramente, acredita 
ser uma situação muito distante de si justamente porque “no 
inconsciente não há representação da morte”48, o que significa 
que ela é negada. Em oposição a isso, acaba constatando a 
finitude quando certas circunstâncias trazem à consciência o 
Real (por exemplo, a descoberta de doenças potencialmente 
mortais, como o câncer, ou o falecimento repentino de 
alguém). A dualidade é explícita: “‘Não vou morrer’ ostenta 
o inconsciente. Em contrapartida, ‘sujeitos próximos a mim, 
pessoas a partir de cujo olhar me constituí, morrem’. ‘Acaso 
eu, que não vou morrer, morrerei’. [...] Tal fato inaugura 
inúmeras situações de neurose - cujo mecanismo defensivo 
modelar é o recalque.”49. 

O discurso religioso, nesse sentido, seria essencialmente 
neurótico50 na medida em que nos faz acreditar em uma 
anulação da morte (aqui, ou em outra vida – “a morte não é o 
fim”) propiciada por uma entidade superior.  

Observando a religiosidade no dizer de Cida, vemos que 
a Deus só aparece a opção de nos salvar – não há sequer uma 
menção à possibilidade de o oposto vir a acontecer (da vida 
ser tirada por Ele) –, logo, o que parece estar emergindo dessa 
simbolização é, justamente, fragmentos desse inconsciente 
que nega a morte a qualquer custo.

48 Freud, 1915 apud 
Mannoni, 1923, p. 8.
49 Pereira, 2012, p. 68.
50 Freud, 1927.
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As publicações de Dulcineia que se seguem permanecem 
colocando Deus em pauta e relatando como a vida muda após 
o diagnóstico de câncer, até que, abruptamente, as publicações 
cessam e Dulcineia fica aproximadamente um ano e meio (de 
dezembro de 2009 a julho de 2011) sem postar coisa alguma. 

Em 27/7/2011, a paciente reaparece contando o que 
aconteceu ao longo desse tempo:

[...] Fui submetida a mais duas cirurgias cervicais. É uma 
longa conversa, mas vou tentar resumi-la. Tive que fazer 
esvaziamento cervical por conta de um nódulo (recidiva?) 
no leito tireoidiano e dois linfonodos metastizados, 
inclusive puncionados e confirmados em citologia.. Fui 
operada dia 04/06/2010, 3 horas de cirurgia e ao acordar 
eu achei que tinha uma coisa errada, mas o que? Não sei, 
mas tinha. [...] ai chegou o resultado do histopatológico 
e adivinhem? Nele só vinha biopsiado um nódulo. Ai foi 
uma loucura na minha vida. Cade os outros? [...] Fui lá, no 
mesmo médico que fiz a US antes da cirurgia e a punção. 
Ele começou a US e me olhou e me deu a pior noticia 
que ouvi na minha vida: “É. O histopatológico ta certo. 
Os outros dois nódulos que eu puncionei estão aqui no 
seu pescoço”. Senti um frio me invadir. Senti um nó na 
garganta. Senti um medo e fiquei surda, adormecida...sei 
lá. A voz do médico soou longe e eu fui voltando a mim. 

“Dulcinéa, eu sinto muito, mas eles estão aqui (disse 
outra vez o médico)”. Levantei da mesa de exames e sai 
do consultório. Peguei um taxi e sai da clinica. [...] liguei 
para o meu marido, mas não sei exatamente o que falei, 
depois disso recebi uma série de telefonemas (filhos, 
marido, mãe, comadre) e para ser sincera não lembro 
quase nada daquela tarde. Voltei para casa e recomecei 
a luta [...]. (D3)

Uma das questões mais perceptíveis com relação a esse 
excerto é a constante apropriação do discurso médico no dizer 
da paciente (intertextualidade). Podemos entender que itens 

51 Aguiar, 2008, p. 69.
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lexicais como “cirurgia cervical”, “esvaziamento cervical”, 
“nódulo no leitor tireoidiano”, “recidiva”, “linfonodos 
metastizados”, “puncionados”, “citologia”, “histopatológico” 
são incorporados “enquanto componentes semânticos de 
uma nova prática discursiva referente à doença”51 e ganham 
significação porque envolvem a paciente. Em outras palavras, 
com o advento da doença, os vocábulos médicos passam a 
ser tão corriqueiros na vida do paciente com câncer, que não 
demoram a ser adquiridos pelo próprio doente.

Os detalhes relatados (data, duração da cirurgia) 
sugerem um ilusório controle da paciente sobre sua situação, 
mas é justamente o que lhe escapa, aquilo de que não tem 
conhecimento (materializado pela interrogativa “mas o 
que?” seguida da afirmação “não sei, mas tinha”) que causa 
desconforto.

A palavra “aí” aponta para uma articulação lógica 
e temporal: o que vai ser narrado a seguir acontece 
posteriormente ao fato relatado e a modalização “só” cria 
um efeito de sentido de que nem tudo foi biopsiado. 

De modo geral, é notável a maneira como a autora 
conduz o texto. O relato por meio da narrativa aproxima 
de tal forma a paciente de seus possíveis leitores que ela 
escreve como se estivesse dialogando, contando detalhes 
(a fala do médico – inclusive sua repetição –, o que ela 
lembra ter ocorrido, seus sentimentos) e inserindo-nos 
na produção (perceptível, por exemplo, no excerto “e 
adivinhem?” e no caso da pergunta “cadê os outros?” que, 
ao mesmo tempo em que exprimem um pensamento dela, 
vão de encontro à expectativa que o leitor acaba criando 
ao ler a história).
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A repetição da palavra “senti” após a notícia de que os 
nódulos ainda estavam em seu corpo (“Senti um frio me 
invadir. Senti um nó na garganta. Senti um medo e fiquei 
surda, adormecida…”) sugere o quanto Dulcineia foi tomada 
pela emoção naquele momento. Tudo, a partir de então, 
parece ter ficado tão exacerbado que ela relata não saber o que 
falou, nem se lembrar de muitas coisas depois daquilo: seria 
este um indicativo de recalque? Teria sido “um acontecimento 
tão doloroso que sua lembrança acarretaria sofrimentos e 
danos”52 e, então, o inconsciente teria suprimido como forma 
de proteção? São apenas possibilidades, visto que a memória é 
inconsciente53 e, como tal, só se faz acessível por fragmentos.

Para finalizar a análise deste texto, vale ressaltar que, mais 
uma vez (não só nesta, mas também em outras publicações 
da mesma paciente), aparece a representação de guerra com 
relação ao tratamento do câncer: “recomecei a luta” sugere 
que a paciente teve que se submeter de novo (“re”) à terapia 
contra o câncer, pois a cirurgia que marcaria o fim da história 
não foi feita por completo, o que resultou na não liquidação da 
doença e, certamente, em muitos outros momentos difíceis. 

Voltando à questão da memória, um de seus 
textos seguintes chama a atenção por trazer à pauta 
especificamente este assunto. Vejamos o fragmento:

Uma vida, muitas histórias, pessoas, lugares... As 
lembranças são constantes na vida de quem tem a 
sensação de ter perdido muito tempo da vida. Eu 
perdi, perdi quase 41 anos. E o que me despertou? A 
proximidade da morte (que coisa boba de se dizer. 
Ninguém sabe quando ela vai vir, e é melhor assim. 
Acredite!), ou seja, pela proximidade com algo que me 
trouxe a verdade sobre a vida: O câncer. [...].54 (D4)

52 Coracini, 2011, p. 38.
53 Idem, p. 38.
54 Publicado em 
27/11/2011.
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Nota-se que, nesta construção, o “uma” pode ser 
compreendido tanto como artigo indefinido (uma vida 
qualquer), quanto como numeral e, nesse ponto, reporta 
à ideia de valor que a vida tem: se não há outra, é preciso 
valorizar esta e,  embora  seja a única, as circunstâncias que 
se inscrevem nela são variadas – ressaltadas pela modalização 
“muitas” (“muitas histórias”, “[muitas] pessoas”, “[muitos] 
lugares”). 

Destaco a assertividade da frase “as lembranças são 
constantes na vida de quem tem a sensação de ter perdido 
muito tempo de vida”, já que sua composição não traz 
dúvida quanto ao que está sendo dito – como se essa fosse 
uma verdade universal e não dissesse respeito só a ela 
(Dulcineia), mas a todos aqueles que têm “a sensação de 
ter perdido muito tempo da vida”. 

O “tempo” parece estar objetificado nesse contexto, 
o que implica na possibilidade de achá-lo (perder/achar). 
Seria um apelo do inconsciente pelo tempo de vida que 
ela sente que perdeu? Uma vontade de achar aquilo que se 
sente perdido – como se fosse possível – e, aí, a repetição 
das palavras “vida” e “perder” aparecer como uma forma 
de se fazer emergir fragmentos desse inconsciente?

O mais interessante é observar que o “tempo” que 
foi perdido não é referente ao futuro (aquilo que estaria 
comprometido, por causa da tal “proximidade da morte”) 
mas sim ao passado, aos 41 anos já vividos pela paciente. 
Podemos entender isso (e a ideia de que as lembranças são 
recorrentes para pessoas em situações como a dela) a partir 
do que Mannoni55 explica: “o passado supõe um futuro que 
se presentifica no presente. Quando não há mais o que sonhar 

55 1995 [1923], p. 51.
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para o futuro, quando o presente se tornou indiferente, 
permanece um passado, ele mesmo suspenso às recordações 
[...]”; em outras palavras, é mais fácil se ater ao passado 
porque ele é real, enquanto o futuro foge totalmente ao nosso 
controle. Se é verdade que o sujeito “tenta apegar-se àquilo 
que, do passado, ainda pode no presente constituir um projeto 
para amanhã”56, ater-se ao passado é também uma forma de 
se fazer acreditar que o futuro vai chegar; afinal, o futuro do 
passado se tornou presente.

O comentário sobre a proximidade da morte ter 
despertado Dulcineia para a verdade sobre a vida (qual verdade, 
a da finitude da vida?), aponta para uma maior consciência de 
que a morte está ao lado de todos nós, independentemente 
de doença. Apesar, entretanto, de ela afirmar que “ninguém”, 
ou seja, pessoa nenhuma tem conhecimento do momento em 
que a vida acabará, a colocação “é melhor assim, acredite!” 
provoca um efeito de sentido de que ela não se insere nesse 
grupo – ainda que “ninguém” aponte para o todo; afinal, se 
ela sabe que é melhor desta forma é porque, ao contrário dos 
outros, já vivenciou tal situação e, por isso, pode aconselhar 
(“acredite!”). De fato, ninguém é capaz de dizer com certeza 
o dia em que morrerá, mas tal colocação suscita novamente a 
ideia de que câncer pressupõe morte.

A caminhada de Dulcineia ao longo do tratamento do 
câncer apresentou momentos bastante críticos. Alguns meses 
depois desta última publicação analisada, a paciente se deparou 
com a notícia de um outro câncer, desta vez no pulmão. Nos 
posts que se seguem, a esperança parece estar cada vez mais 
diminuída em seu dizer. O último trecho escolhido para 
mostrar nossa análise retrata bem essa situação:

56 Mannoni, 1995 
[1923], p. 52.
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Entendi que algumas pessoas não nos seguem na 
caminhada até o fim simplesmente por não suportarem 
o ritmo. Então ficam pelo meio do caminho. E 
aqueles que seguem são os mais fortes, pena daqueles 
que ficam. Vou em frente, eu posso, eu suporto...Vou 
lutar, vou recomeçar quantas vezes seja preciso... vou 
vencer. E vencer esta luta não significa não morrer, pois 
morrer é uma consequência de estar viva, ganhei essa 
obrigatoriedade de morrer, pelo fato de ter nascido. 
Vencer uma luta contra um câncer significa enfrentá-lo e 
não deixá-lo em momento algum que ele seja maior que 
seus sonhos, maior que seus amores, que seus motivos 
para sorrir... vencer esta luta é enfrentá-lo bravamente e 
chegar ao fim com a certeza de que sua vida não acaba 
pelo câncer e sim porque já viemos para voltarmos um 
dia, o que nos leva de volta? Não importa o que importa 
é como voltamos para Deus. Sigo agora rumo a minha 
vitória, que é uma determinação de Deus. Farei exames, 
cirurgias, consultas, quimio ou radios e tudo que me 
for proposto e entregue como arma contra o câncer e 
viverei cada minuto da minha vida independente da 
doença.57 (D5) 

A autora começa o texto falando sobre as pessoas que 
não acompanham o paciente de câncer “até o fim” – mas que 
fim seria esse, o da doença ou o da vida? Mannoni parece já 
ter previsto essa situação ao afirmar que, “quando um homem 
considerado ‘brilhante’ enfraquece [...] os amigos se afastam 
‘por pudor’, ou para se protegerem eles mesmos da dor de ver 
se degradar um ser querido”58. Podemos entender, pelo dizer 
da paciente, que essas pessoas são menos fortes (afinal, não 
“suportaram”) do que as que conseguem acompanhar; e, por 
isso, são merecedoras de pena (“pena daqueles que ficam”). 
Mas ela, ao contrário desses outros, continua a caminhada, 
“suporta” – o que aponta para o sofrimento do trajeto.

57 Publicado em 
22/5/2012.
58 Mannoni, 1995 
[1923], p. 45.
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As palavras “luta(r)”, “vencer”, “enfrentar”, “arma” e 
“contra” aparecem mais uma vez como representações da 
guerra, mas o mais interessante é perceber que a paciente, 
nesse momento, diz não atrelar necessariamente a cura 
à vitória (“vencer esta luta não significa não morrer”). É 
relevante também perceber que ela incorpora a morte à vida e, 
assim, assume que vai morrer, mas não sabe quando nem com 
qual doença. O que sabe é que independentemente do câncer, 
um dia morrerá, porque um dia nasceu. Contra o câncer a luta 
continua, mas não contra a morte, porque desta não há como 
escapar. 

Não conseguimos saber se, de fato, Dulcineia acredita 
que é uma vencedora mesmo sem extinguir a doença, 
mas, se considerarmos que a paciente parece acreditar que 
vai morrer (efeito de sentido suscitado através da relação 
entre “chegar ao fim [da luta?]” e “vida acabar”), podemos 
entender a necessidade de se sentir vitoriosa como uma 
forma de defesa do corpo, um modo de entender que a 
luta não foi em vão, mesmo sem ter alcançado o objetivo 
principal, a cura. 

Próximo ao término do texto em pauta, quando a 
paciente diz seguir “rumo a vitória, que é uma determinação 
de Deus”, não conseguimos mais depreender se a “vitória”, 
o que foi “determinado por Deus”, é a cura ou a morte, visto 
que, apesar de ter considerado anteriormente a morte (“voltar 
para Deus”), a autora diz, a seguir, que irá fazer “exames, 
cirurgias, consultas, quimio ou radios e tudo que for proposto 
e entregue como arma contra o câncer”. Talvez esta confusão 
aparente em seu texto seja apenas um reflexo de como a 
própria paciente se encontra sem saber o que virá, mas,  ainda 
assim, tendo que dar sentido para toda essa situação.
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Por fim, é interessante ressaltar que a paciente oscila 
entre a primeira pessoa (singular e plural) (“[eu] ganhei..., nos 
seguem…”) e a terceira pessoa (“maior que seus amores, sua 
vida não acaba…”), ora fala de si, ora parece estar falando 
com o outro. Se considerarmos que “a constituição do sujeito 
se dá sempre no lugar do Outro”59, então, esse outro a quem 
Dulcineia se dirige é, na verdade, o Outro de si, ou seja, ela 
mesma. Ao mesmo tempo em que a paciente parece saber 
lidar com a situação (e por isso dá conselhos), precisa dizer 
ao Outro (ela mesma) o que deve fazer; o que sugere que, de 
alguma forma, ela não consegue agir do jeito relatado.

Assim como no caso de Cida, terminamos a leitura das 
postagens da paciente sem saber o que de fato aconteceu 
com ela, já que a autora para de escrever em seu diário-
blog. A nós, leitores, sobram expectativas e a certeza de 
que Dulcineia, assim como Cida e Rayanna, é vitoriosa – 
independentemente do desfecho que teve cada caso.

59 Mannoni, p. 50.
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3. resulTados: uM panoraMa geral

Embora cada história seja única, isto é, tenha suas 
próprias particularidades, é interessante observar que 
algumas questões e representações se mostraram estáveis 
no imaginário das pacientes em estudo. A fim de facilitar 
a compreensão geral das representações rastreadas, 
separamos os resultados por eixos. 

3.1. câncer e MorTe

O dizer das pacientes remete a um discurso que atrela 
câncer à morte materializado, por exemplo, nos excertos: 

Como ir embora deste mundo e deixar as pessoas 
que mais amo? Sim, porque só consegui pensar que 
estava condenada. (C6)
Descobri que não precisaria morrer. (C8)
Eu perdi, perdi quase 41 anos. E o que me despertou? 
A proximidade da morte (que coisa boba de se dizer. 
Ninguém sabe quando ela vai vir, e é melhor assim. 
Acredite!). Ou seja, pela proximidade com algo que 
me trouxe a verdade sobre a vida: o câncer. (D4)

É óbvio que há uma procedência para tal imagem ter 
sido (pro)criada, sobretudo pelo caráter sério da doença, 
pelo desconhecimento da causa e pela dificuldade da 
cura; entretanto, em muitos casos, o câncer consegue ser 
vencido. 
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De qualquer forma, a representação da doença como 
“invencível” faz com que grande parte do sofrimento 
decorrente dela seja psíquico, advindo do imaginário 
construído ao redor da enfermidade.

3.2. câncer coMo uM iniMigo

As três pacientes representa(ra)m, em algum 
momento, o câncer como um inimigo contra o qual é 
preciso lutar e o qual é preciso exterminar, assim como 
ocorre em uma guerra:

[estou] lutando contra o corpo. (R6)
Hoje tenho certeza que vou conseguir vencer esta 
guerra e minha força é essencial para isso. (C3)
Fiz o exame na quarta e meu exército estava lá (mais 
de 4000 leucócitos). (C4)
Vou lutar, vou recomeçar quantas vezes seja preciso... 
vou vencer. (D5)

Podemos entender essa representação pelo caráter de 
semelhança entre tais situações. Assim como na guerra, 
existe um inimigo a ser combatido – o câncer – em prol da 
preservação da própria vida. Além disso, a doença causa 
ao paciente um desgaste semelhante à destruição causada 
por uma guerra e, assim como no confronto real, apenas 
um sai vitorioso. 

3.3. câncer coMo uM proFessor 

O câncer procedendo como um professor é outra 
representação frequente no imaginário das pacientes, 
como pode ser observado em: 
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Penso que o câncer está vindo para me ensinar muita 
coisa. (R3)
O câncer nos ensina como aproveitar [esse tempo]. (C11)
Gostaria muito de que todas as pessoas que convivem 
com um câncer tirassem desta vivência um exemplo, 
uma aprendizagem que os conduzissem ao crescimento. 
(D61)

Colocar a doença em um patamar de professor, de algo/
alguém que ensina, é sobretudo uma forma de justificar, de 
dar sentido à doença. Se pensarmos que somos modificados 
por todas as situações que vivenciamos, podemos encarar 
a nossa própria vida como uma grande professora. No 
caso específico do câncer, talvez essa sabedoria, esse 
“ensinamento”, apareça justamente pelo fato de a doença 
trazer à tona a finitude do sujeito e  de forçá-lo a valorizar 
cada momento da existência (reconhecendo-a como um 
presente).

3.4. câncer coMo algo Fora do suJeiTo

Estou levando muito bem a minha nova vida. (R3)
Valeu, linfoma. Você veio na hora certa! (R4)
Passar pelo câncer, sem dúvida, nos traz sabedoria. 
(C9)
Um espaço destinado ao compartilhamento de 
vivência e emoções relacinadas a vivencia com um 
câncer. (D1)

Apesar de utilizar-se de palavras divergentes para alçar o 
sentido, os quatro fragmentos acima apontam para a mesma 
direção: projetam a doença para fora do sujeito, o que implica 
em dizer que não lhes é constitutiva. Freud2 explica que esta é 

uma maneira específica de lidar com quaisquer excitações 
internas que produzam um aumento demasiado grande 
de desprazer; há uma tendência a tratá-las como se 

1 Apesar de não ter 
sido analisado o texto 
integralmente no de-
senrolar deste trabalho, 
este excerto foi retira-
do da publicação reali-
zada em 27/11/2011. 
Disponível em: 
http://avidadepois-
docancer.blogspot .
com/2011/12/uma-
-vida-muitas-historias-
-pessoas.html (acesso 
em 20/10/2015).
2 1939, p. 12.
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atuassem, não de dentro, mas de fora, de maneira que seja 
possível colocar o escudo contra estímulos em operação, 
como meio de defesa contra elas.

Representando a enfermidade como algo externo, 
as pacientes, de certa forma, negam a doença, o que lhes 
permite, por alguns momentos, aliviar a angústia por 
estarem doentes e não terem o controle da situação.

3.5. apego ao passado, aTravés da MeMória

Se em segundos o presente vira passado, é certo que o 
que as pacientes fazem em seu blog é, o tempo todo, contar 
sobre o seu passado através da memória, mas, em geral, 
o tempo relatado não é tão distante assim: refere-se às 
últimas experiências, relacionadas ao câncer, vivenciadas 
pelas pacientes. Entretanto, em alguns momentos, não é o 
passado recente que se faz presente, mas o passado anterior 
à doença, como nas situações abaixo:

Quando eu era pequena eu não entendi a morte, 
principalmente de crianças, eu pensava que era triste 
alguém morrer sem ter dado o primeiro beijo ou 
ter feito uma festa de 15 anos ou então ter direito a 
entrar em uma universidade. (R7)
Já chorei muito querendo minha vida de volta. (C11)
Uma vida, muitas histórias, pessoas, lugares... as 
lembranças são constantes na vida de quem tem a 
sensação de ter pedido muito tempo da vida. (D4)

Podemos, nestes casos, entender a memória como 
uma forma de apego ao passado e à própria vida que, em 
situações como essa, passa a ser ainda mais valorizada. Se 
o futuro desejado é incerto, o que já viveu é a realidade à 
qual o paciente pode se agarrar. Além disso, a memória 
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ainda pode ser vista como mais uma forma de negação à 
doença, já que, ao se prender ao transcorrido anterior à 
enfermidade, o presente é ignorado.

3.6. apego à Fé/religião

Quero aqui contar minhas experiências na luta 
contra um câncer de pulmão que, tenho certeza e fé 
em Deus, conseguirei vencer. (C1)
O que sei é que dentro das opções que me foram dadas 
neste momento, eu optei por ser feliz e aproveitar o 
tempo que Deus tem me dado de presente. (C11)
Eu jamais tinha me sentido tão confortada, então 
entendi nessa hora o que é o amor de Deus. Vi o 
meu Deus me confortando diante de um problema 
imensamente grande. (D2)
Sigo agora rumo a minha vitória, que é uma 
determinação de Deus. (D5)

Em geral, é a fé que dá forças ao enfermo para continuar 
lutando, pois ela aplaca a angústia e “explica” o inexplicável. 
Além de resolver o problema do propósito da vida, ela garante 
que a salvação virá – se não neste mundo, em outro, embora 
esta última opção seja menos considerada que a primeira, já 
que, como já foi observado, em nosso inconsciente, cremo-
nos imortais3.

3.7. oscilação enTre os princípios do prazer e da 
realidade4

Ao longo das publicações, a inconstância com relação 
aos estados emocionais das pacientes se mostrou muito 
presente. Ao mesmo tempo em que as autoras parecem 
(querer) enxergar algum propósito para a doença em sua 
vida e alegrar-se com as pequenas grandes conquistas do 

3 Freud, 1915.
4 Freud, 1920.
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cotidiano, a todo o momento são tomadas pela consciência 
da gravidade da doença e da impossibilidade de controle da 
vida, o que causa, de alguma forma, angústia e sofrimento. 

O fragmento abaixo parece representar bem esta 
situação, já que mostra essa oscilação em um único texto 
(enquanto nas demais pacientes a variação aparece em 
textos diferentes, até como uma forma inconsciente de 
manter a imagem do sujeito completo, uno, coerente, 
lógico):

R6: Tô no meu limite. Lutando contra o corpo. 
Sinto que estou subindo um monte muito alto e não 
tenho mais forças pra chegar ao topo. [...] Não vou 
fraquejar agora no finalzinho dessa tempestade, mas 
chega uma hora que cansa. [RUPTURA] Cada dia 
mais vejo que as coisas estão dando certo. É incrível, 
mas minhas maiores conquistas vieram justamente 
no período do câncer [...] Tenho todos os sonhos do 
mundo e hoje acordei com a deliciosa sensação que 
posso transformar todos eles em realidade.

O que parece ocorrer nesse caso, e nos outros observados 
ao longo do trabalho, é uma oscilação entre a regência do 
que Freud5 chama de princípios do prazer e da realidade. 
Segundo o autor, esses dois princípios são os responsáveis 
por regular o aparelho mental: o princípio do prazer tem 
como objetivo evitar o desprazer e obter prazer, enquanto o 
princípio da realidade apega-se ao que é real, ainda que esse 
seja momentaneamente desagradável. Isso não significa que 
esse último “abandona a intenção de fundamentalmente obter 
prazer; não obstante, exige e efetua o adiamento da satisfação. 
[...] A tolerância temporária do desprazer [é] uma etapa no 
longo e indireto caminho para o prazer”5. 

5 1920.
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Aplicando tais conceitos à situação de enfermidade, o 
princípio do prazer aparece, por exemplo, nos momentos 
em que as pacientes (re)afirmam a proximidade da cura, 
apegam-se aos sinais (ainda que imperceptíveis fisicamente, 
mas já presentes nos exames) de melhora e olham para 
as coisas boas que vieram como consequência da doença; 
já o princípio da realidade pode ser observado quando 
os enfermos veem todo o desgaste e fragilidade de seus 
corpos e percebem a dificuldade que é livrar-se dessa 
doença. É óbvio que as últimas situações citadas (regidas 
pelo princípio da realidade) são desagradáveis e causam 
desprazer no doente, porém, é justamente essa insatisfação 
que vai desencadear a ação de procurar (outras formas 
de) ajuda; afinal, é só através do tratamento que o prazer 
(cura) poderá ser alcançado.  

Em suma, a alternância de princípios é o que 
possibilita ao paciente reagir perante a doença: o princípio 
da realidade chama o enfermo para a luta, enquanto o 
princípio do prazer (ao mostrar que está tudo dando certo) 
dá forças e incentivo para que ele continue a empreitada.

6  Freud, 1920, p. 2.
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considerações Finais

Ao percorrer as histórias das três autoras em destaque, 
pudemos observar temas recorrentes. Embora tenhamos 
contado com um corpus pequeno, o que nos impossibilita 
chegar a conclusões generalizantes sobre pacientes com 
câncer – sobretudo porque cada qual é constituído por sua 
própria singularidade –, o estudo das representações aqui 
realizado aponta para algumas questões que nos ajudam a 
melhor compreender o sujeito (sobretudo quando esse se 
encontra na posição de enfermo).

Como visto, os dizeres das pacientes remetem a 
um discurso proveniente da língua-cultura recebida 
por herança, que atrela câncer à morte. Tal fato influi 
diretamente nas representações que o enfermo passará a 
ter com relação à vida e à morte (vida-morte): já que esta 
doença é vista como invencível, a própria vida passa a ser 
repensada – e por isso os deslocamentos ocorrem. 

Além disso, notou-se que, ao mesmo tempo em que a 
paciente nega a doença (e isto aparece, por exemplo, com 
o apego à memória e com a representação da doença como 
algo exterior), tenta, a todo momento, justificá-la em sua vida 
(seja pela religião, seja pelos “já-ditos” de nossa formação 
discursiva1, seja dando sentido à vida e à doença....). Esses 
dois recursos, embora aparentemente opostos, funcionam 
com o mesmo propósito: defesa; são

1 Foucault, 1967.
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formas de tamponar o Real do inconsciente e o Real do 
corpo. 

O fato é que o câncer traz à tona justamente aquilo 
que o homem tenta suprimir o tempo todo: a morte. Mas, 
“não seria melhor atribuir à morte, na realidade e nos nossos 
pensamentos, o lugar que lhe compete e deixar vir um 
pouco mais à superfície a nossa atitude inconsciente diante 
da morte, que até agora tão cuidadosamente reprimimos?”2. 
Talvez a doença não se tornasse tão impactante e sofrida 
– principalmente em termos psíquicos – se soubéssemos 
lidar melhor com o nosso próprio perecimento e se nos 
permitíssemos refletir sobre ele, mesmo sem a existência de 
uma ameaça real à vida. 

O câncer, como vimos, não é tão invencível quanto prega 
o nosso imaginário cultural, e a vida, sozinha, culminará no 
desfecho tão evitado pelo homem. Se não podemos modificar 
essa situação, problematizar, ao menos, nos faz evoluir 
enquanto seres humanos e nos ajuda a lidar melhor com 
alguns dos grandes tabus da humanidade: o câncer e a morte. 
Precisamos aprender a conviver melhor com essa realidade. 

Esperamos que as reflexões realizadas até aqui constituam 
um passo a caminho da tranquilidade.

A vida se parece um pouco com a doença; ela também 
avança por crises e depressões. À diferença das outras 
doenças, a vida é sempre mortal. Ela não suporta 
nenhum tratamento. Tratar da vida, seria querer tampar 
os buracos de nosso organismo, considerando-os como 
feridas. Mal nos curássemos, estaríamos sufocados. 

(ITALO SVEVO)

2 Freud, 1915, p. 31.



9 1



9 2

reFerências bibliográFicas

abucHaiM, A. Olhar a finitude: um lidar psicanalítico da morte. Porto 
Alegre, Dublinense, 2009.

aguiar, M. Interface dos discursos de crianças/familiares em 
tratamento de câncer e pediatras oncologistas: uma análise crítica. 
Recife, Universidade Católica do Pernambuco, 2008. (Tese de 
Mestrado).

coracini, S. R. O resumo como parâmetro de avaliação da compreensão 
leitora. Rio de Janeiro,  Departamento de Letras, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2009. (Tese de Mestrado).  

coracini, M. J. R. F. “A escamoteação da heterogeneidade”. In: 
CORACINI, M. J. R. F. & BERTOLO, Ernesto S. (Orgs.). O desejo 
da teoria e a contingência da prática. Discursos sobre e na sala de aula. 
Campinas, Mercado das Letras, 2003, pp. 251-270.

______. “Entre memória e o esquecimento: fragmentos de uma 
história de vida”. In: CORACINI, M. J. & GHIRALDELO, C. M 
(orgs.). Nas malhas do discurso: memória imaginário e subjetividade. 
Campinas, Pontes, 2011. 

______. “Leitura: decodificação, processo discursivo...?” In: 
CORACINI, M. J. R. F. (org.). O jogo discursivo na aula de leitura: 
língua materna e língua estrangeira. Campinas, Pontes, 1995.

______. “Concepções de leitura na pós-modernidade”. In: 
CARVALHO, R. C. & LIMA, P. (Orgs). Leitura: múltiplos olhares. 
Campinas, Mercado de Letras, 2005, pp. 15-44.

derrida, J. A farmácia de Platão. 2. ed. Trad. Rogério da Costa. São 
Paulo, Iluminuras, 1987. 



9 3

______. “Cogito and the History of Madness”. From Writing and 
Difference. Trans. A. Bass. London & New York: Routledge, p. 75, 
1978 [1963].

______. A Escritura e a Diferença. Trad. Maria Beatriz Marques 
Nizza da Silva. São Paulo, Perspectiva, 1995.

______. Torres de Babel. Trad. Junia Barreto. Belo Horizonte, 
UFMG, 2002.

______. Papel Máquina. São Paulo, Estação Liberdade, 2004.

______. Paixões. Trad. Lóris Z. Machado. Campinas, Papirus, 1995.

Ferreira, A. B. de H. Dicionário Aurélio. Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 2005.

FoucaulT, M. Arqueologia do Saber. 3. ed. Trad. Luiz Felipe Baeta 
Neves. Rio de Janeiro, Forense-Universitária, 1967.

______. A vida dos homens infames. 2003 [1977]. Disponível em: 
ht tp://xa .y img.com/kq/g roups/24805135/947292515/name/
Foucault.

______. O corpo utópico, as heterotopias. São Paulo, N-1 Edições, 
2013.

______. Vigiar e Punir. Petrópolis,  Vozes, 1975, p. 129.

______. A ordem do discurso: aula inaugural no College de France, 
pronunciada em 2 de dezembro de 1970. 15. ed. São Paulo, Loyola, 
2007. 

Freud, S. O mal-estar na civilização. 1930. Disponível em: https://
goo.gl/wWSVfn. Acesso em: 21 jun. 2014.

______. “A nossa atitude diante da morte”. In: FREUD, S. Escritos 
sobre a guerra e a morte. Trad. Artur Morão. Covilhã, Lusofia, 2009 
[1915], pp. 19-31.

______. Além do princípio de prazer, psicologia de grupo e outros 
trabalhos (1920-1922). Rio de Janeiro, Imago, 1996[1920] (Edição 



9 4

Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud, 18).

______. Os chistes e sua relação com o inconsciente (1905).  Rio de 
Janeiro, Imago, 1996 [1905] (Edição Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud, 8).

_____. “A negativa”. In: Freud, S. O Ego e o Id e outros trabalhos (1923-
1925). Rio de Janeiro, Imago, 1976 [1925] (Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, 19).

guiMarães, E. “Enunciação e Acontecimento”. Semântica do 
acontecimento: um estudo enunciativo da designação. Campinas, 
Pontes, 2002.  

gusdorF, G. Les écritures du moi. Paris, Odile Jacob, 1991 apud 
KEHL, M. R. Minha vida daria um romance. In: BARTUCCI, G. 
(org.). Psicanálise, Literatura e Estéticas de Subjetivação. Rio de Janeiro, 
Imago, 2001, pp.81-82.

KeHl, M. R. “Minha Vida Daria um Romance”. In: BARTUCCI, G. 
(org.). Psicanálise, literatura e estéticas de subjetivação. Rio de Janeiro, 
Imago, 2001.

______. “Com que Corpo Eu Vou”. In: BUCCI, E. & KEHL, M. 
R. Videologias: ensaios sobre a televisão. São Paulo, Boitempo, 2004a 
(Estado de Sítio), pp. 174-179.

______. “Visibilidade e Espetáculo”. In: BUCCI, E. & KEHL, M. 
R. Videologias: ensaios sobre a televisão. São Paulo, Boitempo, 2004b 
(Estado de Sítio), pp. 141-161.

______. “Televisão e Violência do Imaginário”. In: BUCCI, E. & 
KEHL, M. R. Videologias: ensaios sobre a televisão. São Paulo, 
Boitempo, 2004c (Estado de Sítio), pp. 88-106.

Kübler-ross, E. Sobre a morte e o Morrer: o que os doentes terminais 
têm para ensinar a médicos, enfermeiras, religiosos e aos seus próprios 
parentes. Trad. Paulo Menezes. São Paulo,  Martins Fontes, 2008 
[1926].



9 5

lacan, J. O Seminário: Os quatro conceitos fundamentais da 
psicanálise. Rio de Janeiro, Zahar. 1985.

Mannoni, M.. O nomeável e o Inominável: a última palavra da vida. 
Trad. Dulce Duque Estrada. Rio de Janeiro, Zahar, 1995 [1923].

nasio, J. D. A dor física: uma teoria psicanalítica da dor corporal. Rio 
de Janeiro,  Zahar, 2008.

______. Meu corpo e suas imagens. Trad. André Telles. Rio de Janeiro, 
Zahar , 2009.

pêcHeux, M. O Discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas, 
Pontes, 1990.

pereira, C. Thânatos e civilização: a morte, entre a psicanálise e a 
história da cultura. São Paulo, Annablume, 2012.

rabusKe, A. S. Os chistes, o humor e algumas relações com os mecanismos 
dos sonhos. 2011. Disponível em: http://www.cbp.org.br/cprs/artigo1.
pdf. Acesso em: 23 out. 2015.

Teixeira, M. Análise de Discurso e Psicanálise: elementos para uma 
abordagem do sentido no discurso. Porto Alegre, EdiPUCRS, 2000.



9 6



9 7

sobre a auTora

Thais Caroline Alves graduou-se em Letras pela 
Universidade Estadual de Campinas em 2015 e tornou-se 
mestra em Linguística Aplicada na área de Linguagem e 
Sociedade em 2018 na mesma faculdade. Suas experiências 
de vida levaram-na a querer estudar (tanto em sua 
monografia quanto em seu mestrado) aquilo que toda 
a sociedade, constantemente, busca esquecer e apagar: a 
morte. Com uma perspectiva discursivo-desconstrutiva, 
encontrou nos dizeres de seus entrevistados e em suas 
pesquisas mais do que uma forma de tentar entender essa 
realidade imutável da vida: aprendeu, ao ouvir a voz do 
Outro, a lidar melhor com seus medos. No exercício de 
leitura e análise do dizer alheio, a autora teve a possibilidade 
de extrapolar os limites da pesquisa e, em cada palavra, ler 
e conhecer, também, a si mesma.
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da coordenadora do curso de Estudos Literários, Daniela 
Birman, do supervisor do Setor de Publicações, Esmeraldo 
Santos, além do cuidadoso acompanhamento e auxílio da 
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