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A Experiência de Indivíduos com Problema 

Mental: entendendo projetos e sua realização1 

Míriam Cristina M. Rabelo 

INTRODUÇÃO 

Após uma longa carreira de crises e internamentos psiquiátricos que logo 
lhe valeram o título de maluco, Belisco leva uma vida relativamente calma em 
seu bairro, o Nordeste de Amaralina. Ganha dinheiro pedindo esmola nos ôni
bus, onde, para comover os passageiros, finge ataques epilépticos. Diz-se pai-
de-santo, j á tendo freqüentado o candomblé. Como alguns outros 'malucos ' do 
local, possui um projeto de normalidade que busca concretizar no seu dia-a-dia. 
Como os outros, nem sempre é bem-sucedido em dotar de credibilidade seu 
projeto, apesar dos investimentos e esforços contínuos. Uma maior atenção 
para esse transcurso temporal de organização e reorganização do cotidiano -
que marca o fluir da vida de Belisco - possibilita que se levantem questões 
importantes para a compreensão da doença mental enquanto experiência vivida. 

N o âmbito da teoria sociológica, a doença mental tem sido extensiva
mente tratada como processo que envolve mudanças significativas nas atitu
des dos outros perante o doente e, em decorrência, mudanças na maneira pela 
qual este se vê a si mesmo e passa a se posicionar diante do mundo. Dentro de 
uma tradição interacionista, Goffman aborda a dinâmica de atribuição e incor
poração do rótulo de doente mental enquanto uma trajetória de perda de status 
moral, segundo a qual a responsabilidade é gradativamente retirada da pessoa e, 
com ela, a própria capacidade e direito à autodeterminação. Como contrapartida 
a essa idéia, Goffman explora, em Estigma, os mecanismos pelos quais as 
pessoas manipulam, ocul tam e redefinem identidades deterioradas (como a de 
doente mental) nas interações com outros. Estes mecanismos envolvem ne
cessar iamente recursos lingüísticos e corporais de apresentação, ou melhor, 
representação do eu. 



A concepção de que a formulação de projetos é característica marcante da 
relação das pessoas com seu meio constitui elemento-chave para qualquer teoria 
da ação. No entanto, embora mantenham essa idéia de projeto como pressuposto, 
poucas abordagens orientaram-se para uma real problematização do tema. 

Não mui to distantes da preocupação de Goffman com a const rução 

social da enfermidade, os trabalhos de filiação etnometodológica abordam a 

doença como ruptura de um fluxo cotidiano, ameaça súbita a um mundo toma

do como suposto. Neste sentido, trata-se de um evento a exigir, das pessoas 

envolvidas, que dêem início a ações que permitam reconduzir a vida cotidiana 

dentro de pressupostos aceitos. Na sua dimensão social, a doença é 'proble

ma ' e seu estudo implica a compreensão dos projetos e práticas formulados 

para resolver os impasses decorrentes e, assim, normalizar a situação. Embo

ra, entre essas práticas, a teoria conceda importância especial aos discursos 

formulados para explicar ou padronizar o ocorrido, a atenção concedida pelos 

etnometodólogos às formas e contextos concretos da fala revela preocupação 

com o corpo como veículo fundamental para a construção de mundos de sig

nificados intersubjetivos. 

Estes estudos oferecem indicações importantes para se entender como a 

enfermidade se incorpora ao cotidiano das pessoas - ao mesmo tempo em que o 

transforma. O presente trabalho parte de algumas destas indicações - e desenvol

ve outras - rumo a uma abordagem da doença mental enquanto experiência vivida. 

Isto significa considerar tanto o caráter de faticidade do qual se reveste a doença 

- como dado que reconfigura de forma radical a situação em que se encontra a 

pessoa - , quanto a forma particular pela qual o indivíduo assume como sua essa 

faticidade. Dois pontos salientam-se na discussão: por um lado, a idéia de que a 

vivência de uma situação é marcada pela elaboração de projetos ou antecipações 

de estados futuros que visam a transcender essa mesma situação; por outro lado, 

a idéia de que uma dimensão corporal essencial perpassa toda situação, bem como 

todo projeto desenvolvido para superá-la. 

Abordam-se aqui tais questões com base na descrição de aspectos do 

cotidiano de três moradores do Nordeste de Amaralina, que passaram por su

cessivos tratamentos psiquiátricos e, segundo opinião local, apresentam "pro

blema de cabeça" ou simplesmente são loucos. Mais especificamente, busca-se 

discutir os projetos que estes indivíduos formularam para si e o modo como têm 

procurado concretizá-los no seu dia-a-dia. A primeira parte objetiva desenvolver 

melhor o tema e precisar os principais conceitos utilizados; a segunda volta-se 

para a discussão dos casos. 

PROJETOS, PRÁTICAS Ε CORPOREIDADE 



Segundo Alfred Schutz, projetar é antecipar uma conduta futura por meio 
da fantasia. Ao projetar, o ator se coloca imaginativamente no futuro, visualizando 
em antecipação o ato que almeja realizar. Entretanto, diferente da mera fantasia, 
projetar implica a intenção de realizar o projeto e, portanto, requer que sejam 
levadas em consideração certas limitações impostas pela realidade sobre a qual se 
quer agir. Neste sentido, enquanto fantasiar é um ato de pensar no modo optativo, 
projetar é pensar no modo potencial (Schutz, 1973). 

A despeito de representar um movimento de lançar-se para o futuro, todo 
projeto é fundado sobre experiências presentes. O indivíduo decide sobre um projeto 
e avalia sua praticidade, diz Schutz, baseado em duas classes de experiências: a primei
ra diz respeito a opiniões, crenças e idéias gerais sobre o mundo que são aceitas e 
postas acima de qualquer dúvida. Este estoque de conhecimento à mão é formado por 
idealizações ou tipificações de toda sorte que orientam o ator na satisfação dos seus 
propósitos práticos. A segunda refere-se às experiências que, para o ator, constituem 
sua situação biográfica particular e delimitam sua posição social, conferindo-lhe a 
noção de que há elementos do mundo dado que lhe são impostos, enquanto há outros 
que se podem efetivamente controlar e modificar. É da situação biográfica que brotam 
os propósitos práticos que orientam o indivíduo na formulação e seleção de projetos. 

Assim, o ator formula um projeto do ponto de vista de sua situação biográ
fica particular, lançando mão de conhecimentos acerca de atos já realizados que se 
assemelham (tipicamente) ao que pretende desenvolver. Entretanto, nem as cir
cunstâncias em que estes atos foram realizados permanecem as mesmas, nem o 
próprio sujeito, que necessariamente adquiriu novos conhecimentos e experiênci
as durante o transcurso temporal de realização do projeto. Todo projeto, portanto, 
guarda uma qualidade essencial de indeterminação: "projetar, como qualquer outra 
antecipação, traz consigo horizontes vazios que serão preenchidos apenas pela 
materialização do evento antecipado. Isso constitui a incerteza intrínseca de todas 
as formas de projetar" (Schutz, 1973:69). 

A realização de um projeto envolve uma série de esforços e investimentos 
práticos por parte do ator, muitos dos quais requerem o monitoramento das rela
ções com outros. Entender projetos e sua concretização implica dar conta de uma 
dimensão intersubjetiva importante, e não apenas da atividade solitária de um su
jeito reflexivo - tema exaustivamente trabalhado por Goffman em seus estudos 
sobre a interação. Utilizando-se de metáforas relativas aos domínios do teatro e do 
jogo, Goffman (1975) comenta as estratégias desenvolvidas por atores capazes 
de manipular situações sociais e controlar a impressão que produzem nos outros, 
no curso da satisfação dos seus interesses. Bons ou maus atores/jogadores, os 
indivíduos estão continuamente a se defrontar com situações que exigem habilida
des próprias de representação e jogo. 

O modelo de Goffman mostra a clara vantagem de fornecer um referencial 
para se analisar situações sociais do ponto de vista dos esforços empreendidos 
pelos atores para transcendê-las, permitindo a identificação das habilidades e ma¬ 



nobras que estes põem em ação na realização de seus fins. Porém, tende a apre

sentar uma visão simplificada do processo ou trajetória pelo qual os indivíduos 

formulam e buscam realizar seus projetos. Segundo Garfinkel (1967), o problema 

reside justamente em que o modelo de estratégia empregado por Goffman se 

presta bem ao esclarecimento de eventos ou situações episódicas, mas acaba por 

obscurecer o entendimento do curso continuado das ações, pelas quais os atores 

buscam o controle das suas circunstâncias práticas. E m parte, isso se deve ao 

fato de que os indivíduos nem sempre vivenciam suas situações como um jogo de 

cujas regras têm uma consciência nítida, e em que podem decidir, sem problemas, 

sobre variantes como início e fim, sucesso ou fracasso. 

Importa, neste sentido, refletir acerca da estrutura temporal própria do pro

jetar. Entender a elaboração e monitoração de um projeto supõe que se considere o 

tempo interior da fantasia, lembrança e expectativa (Garfinkel, 1967): projetar não é 

se defrontar com alternativas acabadas, mas desenvolvê-las na imaginação, o que 

implica o amadurecimento do ator no próprio curso desse processo (Schutz, 1973). 

Também durante o tempo transcorrido entre a formulação de um projeto no pensa

mento e sua materialização em um contexto concreto, o ator adquire novas experi

ências e conhecimentos que tomam mais claros para ele - e, possivelmente, até 

mesmo modificam - os termos do projeto do qual partiu. Deste modo, o ator não 

possui de antemão, como um jogador que ingressa em uma partida, um conheci

mento acabado dos seus fins ou das regras para lidar com as situações em que deve 

realizá-los; enfrenta um horizonte de indeterminação que só vem a preencher 

gradativamente, no curso de sua intervenção concreta no mundo. Em sua síntese 

das idéias de Schutz, Natanson observa (1973:XXXVIII): 

É claro que nem todos projetos são realizados e mesmo aqueles que são 
realizados raramente o são na forma pura em que foram projetados. (...) 
nós sabemos, mesmo que intuitivamente, que o 'eu' que fantasiou não 
será idêntico ao 'eu' que posteriormente irá refletir sobre o ato realiza
do. Ε mesmo a noção do puro fantasiar é ambígua porque o 'eu' que 
fantasia é, em realidade, um ego complexo e em transformação, cujo 
conhecimento acerca do mundo e dos outros é tão fragmentário quanto 
seu conhecimento acerca de si. 

Ao se falar do projeto como fantasia, é preciso evitar uma concepção mentalista, 
segundo a qual os projetos são elaborados por um sujeito desenraizado que, só após 
resolver mentalmente o dilema entre executar ou não a ação planejada, parte para 
uma intervenção concreta no mundo. Conforme diz Schutz, os projetos formu
lam-se à luz dos propósitos práticos que decorrem da situação biográfica particular do 
ator ou do curso das suas experiências mundanas. É em contextos de ação/atenção 
ante as coisas que os indivíduos decidem, esclarecem, modificam e monitoram o 
curso de seus projetos. O ator que projeta não é um ser desencarnado, e sim um 
sujeito-corpo inserido no mundo ou, como enfatiza a fenomenologia, um ser em situação. 



Isto nos remete diretamente ao papel do corpo no delineamento da situação 

na qual se insere o sujeito e no processo mesmo de transcender essa situação, via 

projeto. Elaborando sobre o tema da corporeidade, Sartre (1997) fala do corpo 

como dimensão que representa o conjunto das nossas situações no mundo, ou 

antes, que constituti o ponto de vista pelo qual o sujeito se insere no mundo. 

Com base no corpo ou na perspectiva que ele fornece, orientamo-nos no espaço 

(ou melhor, o espaço adquire sentido para nós) e apreendemos e manipulamos 

os o b j e t o s . C o m o e l e m e n t o o r g a n i z a d o r do n o s s o e s p a ç o e c e n t r o de 

instrumentalidade, 2 o corpo não possui o mesmo status que os demais objetos 

que percebemos e empregamos na lida cotidiana; ele se confunde com nosso 

próprio ser. Se é, assim, marca do ser no mundo, isso implica que a subjetivida

de é em si mesma tingida pelo corporal, mundano. Por outro lado, significa 

também que o corpo é perpassado por uma dimensão subjetiva, de sentido: é 

corpo vivido. Falar da unidade corpo/mente significa que as várias dimensões 

da vida de cada indivíduo guardam entre si uma relação fundamental (e preci

sam ser entendidas a partir dessa relação): 

a vida da consciência - vida cognoscente, vida do desejo ou vida 
perceptiva - é sustentada por um 'arco intencional' que projeta em 
torno de nós nosso passado, nosso futuro, nosso meio humano, nossa 
situação física, nossa situação ideológica, nossa situação moral, ou 
antes que faz com que estejamos situados sob todos esses aspectos. 
(Merleau-Ponty, 1994:190) 

O corpo é síntese das situações do indivíduo, é marca de sua história; 
nele, observa Marcel (apud Kogan, 1981), registram-se as experiências vivi
das pelo ator. Entretanto, o corpo não consiste s implesmente no locus em que 
se agregam e se mostram as várias facetas da vida: as experiências passadas 
do sujeito e seus esforços concretos para intervir na realidade encontram-se 
integrados, via uma síntese espontânea (pré-reflexiva), em um esquema cor
poral , que expressa a modal idade particular de ser no mundo desse sujeito. 
Isso significa, por um lado, que as formas de apresentação, colocação no 
espaço e posturas do corpo revelam os projetos anteriores para cuja realização 
foi voltado (Merleau-Ponty, 1994), assim como os conteúdos culturais que 
nele se inscreveram em processos de socialização (Mauss, 1974). Por outro 
lado, aponta para o fato de que, ao mesmo tempo em que é retrato de uma 
trajetória anterior de escolhas , projetos e experiências , o corpo é t ambém 
movimento cont ínuo para a realização de projetos presentes, em função dos 
quais mobil iza e (re)integra suas capacidades. "Ter um corpo é para uma pes
soa viva juntar -se a um meio definido, confundir-se com alguns projetos e 
engajar-se cont inuamente ne les" (Merleau-Ponty, 1994:94). Se é em virtude 
de nossa corporeidade que estamos enraizados em uma situação, o corpo é 



também condição para transcendê-la; nas palavras de Sartre, é ao mesmo tempo 
ponto de vista e ponto de part ida. 3 É o locus mais imediato do hábi to e a 
potência para converter em hábito os novos projetos do ator. 

A relação entre hábito e projeto é de fato essencial na compreensão das 
práticas e de seu fundamento corporal. Cabe aqui, inicialmente, buscar uma defini
ção de hábito. Segundo Merleau-Ponty, o hábito não pode ser equiparado a uma forma 
de conhecimento - pois não envolve uma operação intelectual - , nem a uma 
forma de automatismo - pois não é simplesmente uma resposta pré-determinada a 
uma situação singular. Trata-se, antes, de um saber que está no corpo, uma 
"praktognosia": na esfera do hábito, "é o corpo que compreende" (ibidem:200). 
Retomando a discussão de Merleau-Ponty, Bourdieu (1977;1996) propõe tratar-
se a ação a partir da idéia de senso prático, em cuja base está o habitus: esquemas 

práticos de percepção e de apreciação que existem em um nível infra-lingüístico e 
que são fundamentalmente disposições corporificadas. Para Bourdieu, o habitus é 
um corpo socializado, u m corpo estruturado que incorporou as estruturas do 
mundo e que estrutura tanto a percepção quanto a ação. 

Habituar-se a algo, observa Merleau-Ponty, significa incorporar esse algo à 
nossa existência, trazê-lo no corpo ou tomá-lo um prolongamento do nosso pró
prio ser. O hábito "exprime o poder que temos de dilatar nosso ser no mundo ou 
mudar de existência anexando a nós novos instrumentos" (1994:199). Nesse sen
tido, expressa uma orientação do corpo para nossos projetos, a qual, uma vez 
adquirido o hábito, se dá sem que tenhamos necessidade de colocar intelectual
mente o problema a ser vencido ou a sua solução. A aquisição do hábito é um processo 
de remanejamento ou renovação do nosso esquema corporal, que se processa à luz 
do projeto. A medida que, nesse processo, incorporamos a nós - ao nosso corpo 

- um determinado tipo de situação, passamos a experimentar um acordo entre o 
que almejamos e o que nos é dado, entre nossa intenção e sua efetivação. 4 Projeto e 
situação fundem-se e retrocedem para o fundo opaco de nossas atividades, que 
é o nosso próprio corpo. Aqui reside o ponto de ruptura entre a abordagem de 
Bourdieu e a de Merleau-Ponty: à medida que o primeiro tende a objetivar o habitus 

- passando ao largo de qualquer discussão acerca das formas pelas quais o sujeito 
se adapta, incorpora e modifica a situação - , termina por rejeitar completamente o 
conceito de projeto. 

Há, na teoria sociológica, uma tradição de estudos empíricos nos quais se 
têm discutido amplamente questões relativas ao uso do corpo na interação, salien-
tando-se a importância da monitoração do corpo na realização dos projetos cotidi
anos dos atores. Goffman, por exemplo, mostra como o controle e a atenção ao 
corpo é condição fundamental para que um ator possa sustentar para si mesmo, e 
perante os outros, um projeto identitário coerente. Elemento-chave na representa
ção cotidiana do ' eu ' , o corpo compõe a fachada sobre a qual deve trabalhar o 
indivíduo para emitir determinada definição da situação. Via de regra, aponta 
Garfinkel, esse trabalho se dá no âmbito de uma reflexividade prática que não se 



desassocia dos contextos concretos de ação/interação. Obviamente, os atores podem 

não ser bem-sucedidos em manter sua aparência corporal em sintonia com as 

situações e identidades que visam a sustentar em contextos de interação, isto é, 

com seus projetos. Características próprias da situação face a face ajudam a en

tender este ponto. E m situações face a face, observam Berger e Luckmann (1985), 

dá-se ao outro uma apreensão imediata e total do ego que este jamais logra obter 

de si mesmo. Em virtude de sua corporeidade, o ego toma-se presença vivida para 

o alter, sua subjetividade se lhe apresenta disponível mediante um máximo de 

sintomas (corporais). Assim, se o ator utiliza o corpo na construção de uma certa 

definição da situação, os outros com quem interage usam os sinais que emanam 

do seu corpo como fonte de informações que possam confirmar ou 'desconfirmar' 

essa definição, particularmente as expressões corporais tidas como não intencio

nais ou de difícil controle (Goffman, 1975). 

Estes trabalhos acenam, sem dúvida, com hipóteses bastante frutíferas 

para o estudo da ação como processo que se desenrola em um tempo e espaço 

marcados pela presença encarnada de outros. No entanto, uma vez que não 

abarcam uma discussão do corpo na sua dimensão fenomênica de corpo vivido, 

correm o risco de conduzir a uma abordagem da relação entre self e corpo 

como equivalente a uma relação entre conteúdo e receptáculo. É preciso ter-se 

em conta que o fato de considerar que o sujeito mobiliza o corpo na realização 

de seus projetos não implica tomá-lo como mero instrumento a serviço do eu. 

E m outras palavras, o processo de tradução de um projeto no corpo não se 

assenta em uma relação externa, instrumental, entre o sujeito que projeta e o 

corpo que executa. Este ponto é fortemente enfatizado nos trabalhos de Merleau-

Ponty, para quem a relação entre projeto e corpo assemelha-se àquela que une 

significado e palavra: em ambas se revela uma imbricação mútua entre faticidade 

e sentido. Da mesma forma que a palavra não traduz um pensamento acabado, 

tampouco o corpo é instrumento de um projeto j á concluído. Na verdade, a fala 

mesma já remete ao domínio do corpo; é atualização de suas capacidades. Pro

jeto e significado realizam-se na sua expressão corporal, dependem intimamente 

dela. Ao ser expresso em movimentos e gestos, em fala proferida na presença 

de outros, o projeto é desenvolvido, assumindo contornos mais nítidos ou mes

mo novas direções. Neste processo, vem também a dotar-se de faticidade para 

o sujeito. Parafraseando Berger & Luckmann (1985), pode-se dizer que o corpo 

torna mais real o projeto, não só para os outros como para o próprio indivíduo 

que o formula. Neste sentido, a tradução de um projeto no corpo traz à tona para 

o sujeito/autor a questão da responsabilidade. 



As considerações anteriores levantam questões de bastante relevo para uma 

compreensão da experiência cotidiana de pessoas com problema mental. Nos três 

casos a serem discutidos a seguir, projetos de normalidade encontram no corpo tanto 

uma resistência, que apenas com dificuldade conseguem contornar, quanto um impul

so para uma (re)construção ativa da situação segundo seus próprios termos. 

JACINTA 

Jacinta é uma mulher negra, de 29 anos, que nasceu e criou-se no Nordeste 

de Amaralina. Tendo perdido seu pai ainda cedo, foi criada pela mãe, uma mulher 

forte que congrega os filhos em torno de si e tem um longo envolvimento no 

candomblé. Jacinta é gorda e possui um jeito meigo de se dirigir às pessoas, o qual 

- para quem não conhece sua história - não parece combinar com a imagem da 

louca que sai à rua atacando e quebrando tudo que encontra. Como ela mesma 

relata, entretanto, crises como essa já a acometeram mais de uma vez e, em 

decorrência, quatro longos períodos de internamento em hospitais psiquiátricos. 

Jacinta reside em uma área de invasão do bairro, tida por bastante perigosa. 

Vive em um barraco com seus dois filhos, um de seis e o outro de nove anos. 

Desempregada, vive de biscates, do melhor jeito possível. É de fato muito pobre. Já 

teve uma vida mais estável, marido para ajudá-la a criar os filhos. Ainda muito nova, 

foi morar com seu primeiro namorado, que conheceu aos 13 anos e por quem era 

apaixonada. "Quer dizer, eu sentir, ele foi meu primeiro namorado, eu gostava muito 

dele, pra mim só tinha ele de homem pra mim". Parecia ser correspondida: 

Tinha um vizinho lá que falava: "Gordo gosta de Jacinta como quê". 
Quando caía doente memo, ele lavava minha roupa, quando ficava na
queles dia memo, ele lavava direitinho, tomava conta dos meus filhos. 
Quando chegava do trabalho (era empregada doméstica), tava tudo arru
mado, direitinho. 

Com o tempo, conta Jacinta, a situação começou a mudar: "ele me maltra
tava, me batia, quebrou meus braços. Batia nos meninos de cabo de vassoura. 
Quer dizer, quando eu ia tomar a frente, ele dava em mim". Ainda pior, passou a 
notar um interesse de Gordo por sua irmã, chegando mesmo a surpreendê-los 
juntos no quarto. A reviravolta final em sua sorte sucedeu-se pouco depois, quan
do decidiu submeter-se a uma cirurgia de ligadura, oferecida gratuitamente em 
época de eleição. Levou os filhos consigo para o hospital, e culminou por não 
respeitar o resguardo necessário após a operação. Quando retornou, o marido já 
não estava em casa, havia ido viver com a cunhada, irmã de Jacinta. "juntou uma 

RECONSTRUINDO O COTIDIANO: OS DOENTES Ε SEUS PROJETOS 



coisa e outra", diz ela, tentando explicar a origem da doença. Na descrição da crise 

que se seguiu a tais eventos, pode-se notar que, longe de constituir uma aflição da 

mente, a loucura confronta Jacinta como experiência corporal bastante concreta: 

Estava com esparadrapo (da cirurgia)... não podia subir no ônibus pra 
não partir os pontos. Aí ele (um motorista de taxi) pegou, levou até em 
casa. Lá em casa era quatro paus. Um plástico jogado em cima. Era um sol 
quente, batia um calor. Aí eu peguei, eu fiquei... numa base de quatro a 
cinco dias. Aí não vi mais nada. Aí as meninas diz que eu fui quebrando 
as coisas, fui querendo jogar meus meninos dentro da fonte do rio. Fui 
tirando os fios de energia, fui me cortando toda. Botava uma roupa, eu 
tirava e rasgava... rasgava toda. Diz que eu saí nua, assim embaixo da 
chuva, e os menino assim, embaixo da chuva. (...) Depois a outra crise, eu 
tava morando em Santa Cruz. Essa mema invasão, que eu morava na 
parte de cima. Aí as menina me chamaram: "vai pra igreja, que é bom". 
Arrumei eles dois e fui. De noitinha, umas seis e meia pra sete hora, 
quando chegou no meio do caminho, as menina disseram que eu já come
cei a rasgar minhas roupas, comecei me acabando toda, me cortando. Diz 
que eu peguei uma peixeira na mão, não queria tirar. Ε os menino tudo me 
jogando pedra. Fazendo arrelia de mim, os home, o povo sempre fazen
do arrelia de mim. Sempre eu tava sem minha roupa. Despida. Aí, e tinha 
uns: "não faça isso, não, a menina nova não era assim. Jacinta não era 
assim, coitada". Uns com pena e outros moleques... é escarrerando. 
Não sabia se corria atrás dos menino. Aí fiquei com a cabeça grande. 
Esquentando o juízo. Parecendo forno, parecendo que tinham ligado 
um forno, parecendo esquentando memo. Aí eu pedia pra jogar água 
em minha cabeça: "joguem água, joguem água, não tô agüentano mais, 
uma quentura danada!" O céu ficano baixo, um mucado de carro, um 
monte de polícia, uma coisa toda estranha. 

Jacinta sentiu que 'tinha santo' e precisava de tratamento no candomblé; a 
essa visão do seu problema interpunha a idéia de que sofria com algum feitiço 
encomendado pela irmã. Foi com essa perspectiva que chegou à casa da mãe, 
após uma das situações de crise. Seu corpo expressava o ponto de vista desde o 
qual experimentava o enlouquecimento, construindo o sentido que passava a con
ferir a seu estado, e que deveria reorientar as atitudes dos outros diante de si. 
Relata uma de suas irmãs: "quando ela veio aqui, já foi com u m bocado de foto de 
santo, de imagem de santo. Começou, dava negócio de santo aqui na sala, dizendo 
que era Oxum, um bocado de coisa..." A definição de Jacinta não foi aceita pela 
família; sua mãe insiste em que não se trata de santo - "se ela tivesse problema de 
santo não ficava boa com os remédios", explica - , mas de um foco na cabeça que, 
somado ao desgosto pela traição do marido, acaba criando uma "psicose". Foi 
neste contexto que Jacinta saiu de casa e encontrou abrigo no terreiro de 
Givaldo, pai-de-santo bastante conhecido do bairro, onde, a contragosto da 
mãe, submeteu-se a uma l impeza. 



Para Givaldo, Jacinta tem um exu que lhe atormenta e que precisa "tratar". 

Jacinta passou alguns dias na casa do pai-de-santo, recolhida. No dia de sua lim

peza, participou da festa ao lado das outras filhas-de-santo de Givaldo: dançou, 

séria, no círculo e, em dado momento, também ela tombou, possuída. Seu transe 

foi descontrolado, seu corpo jogado de um lado para o outro, enquanto o olhar 

parecia vazio, distante. Givaldo interferiu, segurou-lhe no ombro e na cabeça com 

firmeza, tentando acalmar e pôr fim à manifestação do exu. Logo após, conduziram 

Jacinta aos fundos da casa, onde lhe administraram um banho de folhas. Do transe, 

é claro, não se recorda de nada. 

No outro dia a gente se sente um pouco mole, ou aquele alívio. O que se 
tava de ruim, aí quando faz a limpeza, aí vai e tira. A gente sente o corpo 
mole. Aí dormi um poucadinho. Ε no outro dia, eu disse: "ô meu pai, tô 
com o corpo mole". Aí ele disse que eu [ia] ficar com o corpo mole memo. 
O que tava errado com a limpeza saiu. Eu ia me sentir melhor, eu tô me 
sentindo ótima. Tudo para mim, graças a Deus, está se resolvendo. Não 
tá mais aquela perturbação. 

Retornando de sua primeira experiência de hospitalização, Jacinta passou a 
expressar seu enlouquecimento segundo o modelo do candomblé: foi como al
guém acometida de santo que ela, então, apresentou-se em casa. Entretanto, ao 
invés de concluir apressadamente que, neste caso, Jacinta manipula sua fachada 
corporal para lançar determinada definição da situação, sugerimos que uma outra 
interpretação seja possível, e talvez mais acertada: a proposição de que Jacinta 
acrescenta ao corpo - como base orgânica em que se desenvolve a doença - uma 
representação, oriunda do universo do candomblé, deve ser substituída pela idéia 
de que seu transe descreve a presença (e não o acréscimo ou sobreposição) deste 
universo cultural no corpo - o transe expressa uma síntese corporal espontânea, 
por meio da qual Jacinta vem a se colocar de forma mais aceitável e menos violen
ta diante da doença. Pode-se dizer que essa vivência espontânea (pré-reflexiva) 
torna-se a base para um trabalho reflexivo posterior, no qual Jacinta se engaja; 
configura a situação desde a qual elabora seu projeto de ser tratada no candomblé. 
Seu significado, entretanto, como o de qualquer vivência, não se lhe adere de 
forma auto-evidente e inquestionável; é matéria a ser definida e negociada em 
contextos de interação. Assim é que Jacinta vê seu projeto desacreditado na famí
lia, embora, como ela, todos tenham uma larga experiência no candomblé. 

No terreiro de Givaldo, em contraposição, obtém suporte para o projeto 
que seus familiares não legitimam. Não só encontra uma audiência disposta a 
confirmar os sinais que seu corpo lhe parecia apontar, como também um conjunto 
de indicações para continuar interpretando esses sinais. Neste sentido, o corpo se 
lhe apresenta tanto como domínio para a negociação de significados com os ou
tros, quanto um espaço em que estes significados lhe confrontam e, por vezes, 
surpreendem. Jacinta agora cuida de viver junto com seus filhos que, em razão da 



doença, teve que deixar por muito tempo no juizado de menores. Assim resume 

seu projeto: ter uma casa (já se mudou muito de um lugar para outro, pois cada 

vez que a acometia uma crise e era internada, roubavam-lhe todos os pertences), 

conseguir um emprego e criar seus filhos junto de si. A separação dos filhos e a 

falta de um lugar certo para morar são fortes sinais da doença, que Jacinta quer 

definitivamente apagar. Deste modo, opõe-se com obstinação aos conselhos da 

mãe, que julga mais conveniente, tanto para Jacinta quanto para as crianças, a 

permanência destas no juizado: seria melhor - argumenta ela - que viverem na 

invasão, sujeitos a todo tipo de influência e nas mãos de uma mãe doente. Dificil

mente se encontra Jacinta sem seus meninos ao lado, cumprimentando a todos 

que conhece com seu jeito temo, e exibindo todo o seu empenho em ser boa mãe. 

ADÉLIA 

Adélia tem aproximadamente 33 anos de idade, e desde os 15 apresenta 

sinais de doença, que principiou com convulsões que a deixavam inconsciente no 

meio da m a ou a transformavam, à noite, em uma imagem de desespero, urrando 

e se retorcendo na cama. Com o tempo, o problema evoluiu para um comporta

mento social bastante inadequado: Adélia não só passou a fazer incursões cons

tantes pelo bairro, sem nenhum motivo aparente, como também, em suas romari

as, passou a agredir as pessoas, xingando e jogando pedras. Tomou-se uma das 

loucas mais famosas e temidas do local. Por onde passava, arrebatava um séquito 

de crianças, que a provocavam e jogavam pedras, obtendo, por sua vez, retaliação 

violenta; mobilizava mulheres, que se apressavam em recolher seus filhos e cerrar 

suas portas; e vez por outra, atraía a atenção de algum homem, que, para mostrar 

sua valentia, terminava por agredi-la além da conta. 

Porque uma coisa que eu sentia assim, agonia por dentro de mim, fazia eu 
ficar [nem] deitada nem sentada, ficava toda hora andando prá um lado e 
prá outro aqui dentro de casa. Aí eu ficava abrindo a porta e saino pra 
rua, aí eu fiquei aviciada na rua. (...) Eu ficava só tomano susto e depois 
só passano a mão aqui no meu coração, sentino uma agonia por dentro 
de mim. Tava assim desse jeito e, e eu, num ficava deitada, ficava deitada, 
aí ficava sentino isso, e também quando eu ficava sentada, eu ficava 
sentino essa agonia. (...) Aí eu ficava lá tão nervosa na rua, passano a 
mão aqui ni mim, andano prum lado e pro outro, toda me bateno na rua. Aí 
ficava tantos adulto dizeno com tantas criança: "ó a maluca ali, ela vai te 
pegar, corre, corre". Eu ficava dizeno assim: "maluca é quem te pariu que 
tem a cara de xibiu". (...) É isso, é isso, que eu ficava me aborreceno 
demais, eu ia parar toda hora, toda hora, me chamano de maluca, de 
ladrona, de sapatona, viada, tá sem calçola, mijona, cagona! Esticava 
meu cabelo, me dano beliscão, me dava uns tapão... me dava cacetada, 
que já deu cacetada nessa cabeça que deu quatro ponto. 



A aparência de Adélia parecia indicar aos outros que havia algo de errado. 
Forte, de ombros largos e passos pesados, Adélia tem uma voz grossa que adiciona 
certa gravidade às suas palavras, proferidas em ritmo lento, arrastado, e um jeito de 
estar sempre em movimento, balançando o corpo de um lado para o outro, que lhe 
valeu o apelido de Mexe-Mexe. Suas maneiras são tidas como masculinas e algumas 
pessoas julgam que seu problema está relacionado à 'falta de homem'. Temerosa de 
que algum homem se aproveite da filha, a mãe procura, dentro do possível, mantê-la 
distante de qualquer envolvimento amoroso. A índole rueira que exibe também é sinal 
de certa masculinidade, de tal sorte que a mãe, diante da idéia de que Adélia sofre de 
um encosto, facilmente reconhece a identidade de um tio falecido, ele mesmo bastante 
apreciador da vida na ma. Além destes traços de homem, Adélia é tida como pessoa 
'rude', tendo sido incapaz de progredir nos estudos além do terceiro ano primário. 

Guiada pela mãe, passou por sucessivas agências religiosas em busca de 
cura: várias casas de candomblé, uma congregação da Igreja Universal e um centro 
espírita. 5 Também foi sempre submetida a tratamento ambulatorial com psiquiatras, 
tendo sido medicada desde o início da doença. Suas saídas constantes, entretanto, 
implicavam irregularidades na administração dos remédios - e vez ou outra, a volta 
das convulsões. Por outro lado, Adélia não apreciava muito o efeito da medicação, 
que lhe roubava a vontade própria, deixando-a dopada e excessivamente sonolenta. 

Com o fracasso das terapias religiosas e o próprio transcurso do tempo, 
produziu-se um certo desinvestimento das pessoas próximas no caso de Adélia. 
Cansada de tanto correr o mundo em busca de ajuda, sua mãe conformou-se em 
interferir apenas no que concernia ao suprimento e administração regular da medi
cação, de modo que, minimamente, Adélia permanecesse em casa sem gerar confu
são com os vizinhos e colocar-se em perigo. Neste contexto, ela recebeu um convi
te para a congregação local da Assembléia de Deus, passando a ser conduzida regu
larmente aos cultos por uma irmã da igreja. Posteriormente batizou-se, tornando-se 
membro efetivo. Hoje participa dos eventos do grupo, decora os hinos e memoriza 
trechos da bíblia que se sente orgulhosa em recitar. Continua gostando de sair, 
passando quase todo o dia fora de casa. Suas saídas, entretanto, são agora legitima
das: divide seu tempo entre as atividades diárias da igreja e a casa das irmãs. 6 

No seio da igreja, Adélia sente que pode, por fim, desenvolver um projeto 
de normalidade. 7 Para tal, assume o modus vivendi e o instrumental da religião. 
Possui uma bíblia, que lê regularmente, e um caderno no qual copia os hinos; 
escuta, quando pode, os programas evangélicos no rádio; e veste-se de modo 
bastante sóbrio. Se, por um ângulo, o modelo genérico da religião inscreve-se 
paulatinamente em seu corpo como sinal visível de uma transformação, por 
outro, adquire um significado próprio à luz de sua situação biográfica particular. 
É bastante significativo para Adélia o fato de ser capaz de memorizar trechos 
inteiros da bíblia; ela, que sempre fora considerada "rude".. . Mais importante 
ainda, a moça de maneiras masculinas pode, enfim, afirmar-se como mulher 
dentro do modelo de feminilidade da Assembléia. Demonstra cuidado na apresen¬-



tação do corpo - roupa limpa, blusa de manga e saia abaixo do joelho - , bem como 

moderação nas expressões corporais: procura não se exceder e perder o controle 

perante as provocações das crianças, esforçando-se para manter uma postura 

contida, como convém às mulheres da Assembléia. É também sempre convidada, 

por irmãs da igreja, a fazer pequenos serviços, como arear panelas, varrer a casa 

ou lavar roupa, em troca de algum dinheiro ou agrado. Adélia esmera-se no de

sempenho dessas tarefas; sente-se útil, mesmo que recebendo uma quantia irrisó

ria por seu esforço. Deste modo, se encontra-se sempre fora de casa, é em aten

dimento aos seus compromissos, de modo que já não anda à toa na rua. Na 

verdade, as pessoas espelham e confirmam para Adélia a nova identidade que 

assume e exibe nos seus afazeres diários: 

Na ma não tô mais como era, tantos tá dizendo que eu... e disse assim: 
"agora como ela tá bonitinha", fica dizendo assim comigo, e já disse um, 
um já disse assim ao outro: "ela se aceitou Jesus, olha como ela anda 
agora direitinha, só indo pra igreja... só indo pra igreja arrumadinha, bem 
bonitinha" [risos]. Tantos fica agora alegre comigo, e todos agora só fica 
me dando "babai" e dizendo "oi, tudo bem, tudo bem"... 

É especialmente gratificante para ela perceber a mudança na reação do 
sexo oposto. Quando vai à padaria, relata, os homens lançam olhares interessados 
em sua direção, até lhe enviam bilhetinhos. E m alguns lê: "ore por mim irmã"; em 
outros, mais ousados, "eu te amo". "Eu nem ligo", ela nos diz, tentando demons
trar indiferença, enquanto seus olhos brilham de orgulho. Adélia fala com freqüên
cia sobre as investidas que lhe fazem os homens, o que parece refletir não apenas 
seu interesse aguçado pelo tema, mas o fato de que está aprendendo e ensaiando 
novas facetas de ser mulher. Assim, recorre por vezes ao contraste entre a ima
gem de mulher à qual adere e que representa o ideal da igreja - que recusa avanços 
e sente repulsa pela insistência com que os homens procuram sexo - e a imagem 
que vê ao redor, na qual parece incluir suas irmãs, de mulher 'fácil ' , sempre 
disponível e pronta para responder às investidas masculinas. 

Contudo, a transformação de Adélia, antes de mostrar-se acabada ou cons
tituir uma identidade resolvida, consiste em um trabalho em curso. Por um lado, é 
trabalho para suas irmãs de igreja, que a vêem em processo de educação e buscam 
efetivamente contribuir para tal processo, dando-lhe conselhos e exemplo, nem 
sempre com muito sucesso - pois, se é consenso que Adélia está "boa, boa", 
comparada ao que era antes, está claro que não é tão boa ou normal como os 
outros. Por outro lado, é também trabalho para Adélia, que continuamente se 
defronta com a impossibilidade de adequar-se perfeitamente ao projeto de ser 
' c r en te ' . Apesar de decorar trechos da bíblia e hinos rel igiosos, não logra 
compreendê-los e comentá-los, 'dar testemunho', conforme se espera dos cren
tes. Não participa mais da evangelização na rua, uma vez que a angustia sua inca
pacidade de penetrar nas palavras, de trazê-las para junto de si e expô-las aos outros. 



Num acertava fazer nada direito, até hoje eu tô assim, sem entender nada 
direito, ler qualquer versículo da bíblia, eu chego e num respondo nada como 
é as coisa. Só tô pedindo a Deus pra abrir a mente, me dar entendimento e me 
dar mais sabedoria. Que eu ainda desse jeito, tantas coisas sem entender... 

Tampouco consegue controlar inteiramente a agonia que a acomete quan
do a provocam ou quando lhe lançam algum olhar suspeito. Algumas vezes, 
termina por enfrentar a provocação com sua voz grossa, altera-se. Sente como 
se o corpo lhe escapasse e assumisse a frente na condução dos seus atos. De 
certa forma, este é o sentido vivido da agonia, tal como Adélia a descreve, 
referindo-se ao período mais crítico da doença. 

Embora essa agonia já não a aflija como antes e já consiga, na maioria das 
vezes, evitar a perda do controle, sua inquietação a distingue dos demais membros 
da congregação. Nos cultos, seu corpo balança, pendendo de um lado para outro, 
ao sabor da música, ao passo que os demais conservam uma postura estática ao 
entoar os hinos. Adélia gosta e participa dos cantos, mas não consegue ater-se às 
pregações. É visível seu desconforto: mexe-se no lugar, boceja, dobra e desdobra 
os braços, dirige-se em voz baixa a um e a outro a seu lado; tem dificuldades para 
concentrar-se. Também não parece entender completamente as restrições que a 
igreja impõe no que diz respeito ao vestir-se e enfeitar-se: é com certo desconten
tamento que nos diz não lhe ser permitido pintar as unhas ou usar um dos seus 
vestidos que acha particularmente bonito, porque é um pouco decotado. De certo 
modo, se a igreja lhe oferece meios para se afirmar como mulher, impõe também 
limitações ao que Adélia gostaria que fosse essa afirmação. 

Adélia cultiva e tenta tornar real um projeto de normalidade: ser crente, 
andar na rua sem que a apontem como maluca, casar. Diz querer viver com um 
homem direito - não desses que se encontram 'por aí ' - mas não quer ter filhos 
(teme cair grávida no chão, em meio a alguma crise). Se este projeto não se forjou 
totalmente na Assembléia, sem dúvida adquiriu novas tonalidades e adquiriu 
concretude ao longo de sua experiência na igreja. A comunidade religiosa tanto lhe 
oferece um repertório de signos, que ela incorpora e exibe em seu corpo, quanto 
a outros sujeitos significativos em quem pode efetivamente mirar-se e que lhe 
servem de audiência para a confirmação de sua mudança. 

A análise da experiência de Adélia aponta para o fato de que a incorporação 
de um projeto pelo indivíduo esbarra muitas vezes em contradições, sob as quais 
se dá o próprio processo pelo qual o sujeito vem a visualizar, partindo do projeto 
original que assumiu, possibilidades novas que deve avaliar e pesar, e que, anteri
ormente, quando mal havia estabelecido suas opções, fundiam-se em um horizon
te vago de indeterminações. O fato de ser crente, para Adélia, sem dúvida não 
possui significado idêntico ao que apresentava quando ela foi inicialmente conduzida 
à igreja. A Adélia que agora avalia e percebe as dificuldades de conformar-se a 
esse projeto, ou as limitações que este impõe a outros desejos e fantasias suas, não 
é a mesma que, ao ser batizada nas águas, assumiu como seu o modelo pentecostal. 



Se a história de Adélia na igreja ilustra como a conversão representa uma 

reconstrução ativa do corpo, um "remanejamento do esquema corporal" - e não 

apenas simples aprendizado intelectual de novas idéias e formas de perceber o 

mundo - , mostra também como este é um processo carregado de tensões, advindas, 

em parte, da presença de projetos concorrentes que o sujeito cultiva e confronta, 

e por vezes se confronta. No caso de Adélia, vê-se um determinado projeto de 

feminilidade nem sempre inteiramente concordante com o ideal pentecostal que 

ela abraçou. Por outro lado, as tensões residem no processo mesmo de aquisição 

do novo 'hábi to ' , que o projeto põe em curso. No processo de conversão de 

Adélia, fica claro como o corpo mobilizou e reorientou suas capacidades em torno 

do projeto de ser crente, de tal modo que ela se descobriu, em vários aspectos, 

perfeitamente sintonizada com o ideal pentecostal, sem que para isso tivesse ne

cessidade de executar todas as tarefas (e soluções) conducentes a esse ideal. 

Entretanto, também se descobriu incapaz de assumir inteiramente o modelo cren

te: o corpo - resultado de determinado percurso biográfico, síntese de um deter

minado modo de assumir ou adaptar-se à doença - , é também experimentado 

como resistência à construção de um novo projeto. É no jogo entre a experiência 

do corpo como situação que resiste e como possibilidade mesma de transcender a 

situação, que Adélia constrói seu modo único de ser crente. 

O corpo constitui, para Adélia, sinal visível de sua transformação interior e 

veículo por meio do qual esta se toma real e acessível para os outros. Entretanto, 

à medida que é vivido como resistência, faticidade que se impõe e não lhe permite 

adequar-se perfeitamente ao modelo coletivo da igreja, indica-lhe também a 

incompletude ou parcialidade desta transformação, seu caráter processual. 

BELISCO 

Belisco 8 tem 25 anos; é negro, magro, fala rápido, com má dicção, e possui 
braços longos, que movimenta bastante ao falar. Como Adélia, sua carreira de 
doente mental iniciou-se na adolescência. Aos 14 anos, teve uma crise e quebrou 
tudo dentro de casa, arrancou a fiação, derrubou geladeira e chegou mesmo a 
rasgar dinheiro. Segundo sua mãe, desde criança apresentava um comportamento 
diferente, era mais agressivo que o comum dos meninos, sempre dado a brigas. O 
início do problema remonta, na opnião materna, a uma queda sofrida por Belisco 
aos três anos de idade, gerando convulsões. Não se tomou nenhuma providência 
quando dos primeiros comportamentos desviantes de Belisco, porém, após sua 
crise aos 14 anos, conduziu-se o rapaz a um hospital psiquiátrico. A esta experiên
cia de internamento seguem-se outras, bem como um cotidiano marcado pelo 
efeito da medicação. As crises se sucediam, e com elas, cristalizava-se uma car
reira de interno. 



Embora recorressem ao internamento sempre que Belisco escapava a seu 
controle, os familiares vivenciavam essa opção com certa dor; causava-lhes sofri
mento ver o rapaz completamente dopado no hospital, de modo que terminaram 
por buscar uma solução alternativa, e sua avó materna o conduziu à casa de 
candomblé que costumava freqüentar. Neste local, Belisco foi recolhido e tratado; 
segundo seu pai-de-santo, seu sofrimento deve-se a um exu que 'adquiriu' com 
seu costume de desfazer os 'ebós ' que porventura encontrasse no caminho. Com 
o tempo Belisco, conheceu a vida no candomblé e sentiu-se fortemente ligado à 
religião. É nos termos do candomblé que explica, ou antes, passa a vivenciar a 
doença. No entanto, não se tornou freqüentador da casa onde fora tratado; com 
base em seu conhecimento e advogando a identidade de pai-de-santo, faz suas 
próprias festas, em que oferece comida às entidades. O projeto de Belisco, base
ado no qual reconstrói sua relação com a doença e busca ingressar em uma rela
tiva normalidade, consiste no candomblé: "o candomblé é minha vida", diz, resu
mindo sua posição perante o mundo. 

Ao mesmo tempo em que Belisco adentra mais e mais no candomblé, sua mãe 
toma-se crente e sua avó deixa-se influenciar crescentemente pela pregação pentecostal. 
Nenhuma das duas julga mais o candomblé como solução, pondo em questão os 
supostos resultados que este teria efetuado sobre o rapaz. Diante de um contexto 
familiar desfavorável ao seu novo projeto identitário e no qual experimenta, além do 
mais, desavenças constantes com os irmãos, Belisco passa a maior parte do tempo 
fora de casa. Permanece onde encontra abrigo, até que algum desentendimento - que 
não raro acontece - entre ele e seus anfitriões o coloque de novo em marcha. 

Embora não exerça nenhum trabalho sistemático e esteja aguardando a 
chance de obter uma aposentadoria por invalidez, Belisco sempre se engaja em 
pequenas tarefas. É possível encontrá-lo a transmitir recados para algum comer
ciante local ou mesmo a cuidar de uma criança pequena na rua. Sua ocupação 
principal, entretanto, é pedir esmolas nos ônibus. Para tal, j á tem uma encenação 
preparada, que parece funcionar bem e lhe garantir algum dinheiro regularmente: 
enrijece os membros, entorta o corpo, fala 'embolado' e baba enquanto pede 
esmolas. Às vezes chega mesmo a fingir um ataque. E m geral, recolhe uma soma 
semanal não desprezível, comparativamente aos padrões locais. Gasta quase tudo 
comprando material para suas festas, comida e cerveja para as entidades e o 
público. Aqui reside, sem dúvida, um forte motivo para o desgosto de sua mãe 
com a 'mania de candomblé ' do rapaz: do dinheiro que o filho consegue, pratica
mente nada chega às suas mãos. Ainda pior, quando Belisco não tem dinheiro, 
compra fiado e termina com credores em seu encalço, alguns bastante violentos. 

As crises de Belisco sempre se circunscreveram ao âmbito doméstico. Ele 
nunca criou muita confusão na rua, embora, por suas crises e internamentos, tives
se logo adquirido fama de maluco. Assim, não raro os vizinhos o acusam de algum 
pequeno furto e, mais recentemente, foi apontado como responsável por uma tenta¬ 



tiva de estupro da qual se diz inocente. De vez em quando, envolve-se em confusões 

com seus credores. No geral, seu tempo parece girar em tomo do candomblé. 

Belisco não lidera um culto organizado, não tem filhos-de-santo ou um 

espaço regular de culto. Apenas dá festas sempre que pode e onde pode, para 

satisfazer suas entidades. E m suas festas, só ele incorpora e só ele dança. Vez 

ou outra t ambém é chamado - ou talvez ele mesmo se candidate - a fazer 

a lgum ' t rabalho ' para os vizinhos. Ul t imamente , realiza seu ritual na casa de 

uma moradora do bairro, Dona Cabocla, que lhe cobra dez reais para ceder o 

espaço. É ela igualmente quem cozinha para a festa, sempre que Belisco tem 

condições de arcar com a despesa. 

A casa de Cabocla é pequena e os móveis da sala - sofá, estante, mesa -

reduzem ainda mais o espaço da festa. Belisco chega cedo e prepara o local, traz 

o atabaque e o incenso, que logo queima no ambiente. Toma banho e veste-se de 

branco. As pessoas chegam aos poucos, vizinhos, conhecidos; alguns curiosos 

espiam de fora, pela janela. Quando há comida, diz Cabocla, a casa enche-se de 

gente. U m rapaz novo toca o atabaque, para o quê é pago por Belisco. Este conduz 

os cantos, dançando em círculo, passos curtos; algumas mulheres, sentadas, en

toam o coro. Logo é possuído por alguma de suas entidades: Belisco se contorce, 

move-se cambaleante pela sala até que, j á sem camisa e sem sapato, seu caboclo 

assume o controle da cena. Neste momento começa realmente a festa: Belisco 

aumenta o ritmo, canta e dança com velocidade, toma cerveja, saúda o atabaque e 

abraça os presentes. Segue assim, com algumas pausas para descanso, até as dez 

horas, a hora de terminar prescrita por Cabocla. 

Cabocla: Se ele pudesse dava (candomblé) todo dia. Fica um bom meni
no. Calmo, calmo mesmo. Agora, se não deixar dar, eu acho que ele mata 
um. Se possível ele bate todo dia, todo dia, prêgêdê, prêgêdê... Eu chamo ele 
sacudindo...(sorrisos). Você vai vê, é daqui pra ali, prêgêdê, prêgêdê... 
ele tá sartisfeito (...) Pronto, aí não tem aborrecimento prá ele. Ele dança, se 
tiver comida, ele dá... como dá comida, dá o que beber. (...) Ele dança, 
dança tanto; dança não, pinota, até não agüentar mais. 

Mesmo que nem todos acreditem que Belisco ' tem santo' , é consenso que 

ele não pode viver sem o candomblé. Freqüentadora das festas de Belisco, Fátima 

explica bem a relação do amigo com os caboclos: 

Qualquer dia, qualquer hora. Ó, tem vez que tá só brincando, imitando o 
santo e a dança do candomblé, de repente o santo pega ele... Ele precisa 
controlar isso, porque isso não faz bem. Quando o santo pega ele, ele 
toma queda que só vendo. Outro dia, ele tava sentado bem aí nesse 
banco, tava assim mesmo encostado na parede. De repente, o santo pegou 
ele e arrombou a cabeça dele na parede. Eu vi a hora de matar. Eu perguntei 
a ele: "Belisco, sua cabeça tá doendo?" Ele disse que não, balançou até a 
cabeça pra eu ver. Aí eu disse: "é, meu amigo, só você mesmo pra agüen¬ 



tar". (...) Belisco exagera muito nesse negócio de dar santo, aí ele deixa de 
cuidar e não se liga. A mãe dele diz que é por causa da gente, mas não é 
não. A gente toda hora manda ele ir na casa da mãe, mas ele não vai. 
Belisco não quer nada, o negócio dele é só candomblé. (...) Umas [pesso
as] acreditam, outras não. Mas ele mesmo dá o que falar, porque fica fazen
do candomblé toda hora, aí o povo vê que ele não controla os santos. 

Belisco de fato orienta sua vida para o candomblé, organizando seu tempo 

e sua relação com os outros eminentemente em razão da religião. Valendo-se do 

universo do candomblé, explica sua permanente doença enquanto um agente ex

terno que possui seu corpo (um exu), do qual não se pode definitivamente livrar, 

mas apenas exercer um controle sempre precário e parcial, mediante a oferta 

regular de alimento e festa. Deste modo, o candomblé configura-se como condi

ção para que possa evitar as crises: 

Belisco: Se eu parar o candomblé, que eu não vou batê candomblé, eu 
fico doente... boto sangue pela boca. O corpo todo me tremendo, o cora
ção fica batendo, desapromando todo, aí fica aquele negócio me agoniando, 
um fogo na minha cabeça, esquentando minha cabeça demais, parecendo que 
é um fogo esquentando minha cabeça. Tem hora que eu mesmo digo 
que eu quero me jogar numa roda debaixo de um carro. Mas num é eu, num 
é eu. Aí tem hora que eu digo que eu vou me jogar... não tem a areia da 
praia? Disse que eu vou me jogar dentro de uma praia, ali dentro pra matar 
logo, afogado logo. (...) É o Tranca-de-Ferro. (...) Você vê ele. Os pessoal 
até, aqui fica até com medo dele. Ele tem o formato de um bicho, menino, 
quando ele chega ele vai pegando o que ficar na frente, vai me cortando 
todo aqui, ó. (...) Aqui ainda, ó, faz isso no meu braço. 

Belisco aponta para cicatrizes no corpo, resultado do temperamento agres
sivo de seu 'Tranca-de-Ferro' . Após meia-noite, explica, é ele quem vem à festa, 
tomando o lugar do caboclo e exibindo sua fúria para a platéia. O descontrole de 
exu na festa apenas sugere o que acontece fora do contexto ritual, de modo que a 
vinda de Tranca-de-Ferro - que, segundo Belisco, se dá em represália ao seu 
descuido em satisfazer-lhe a fome - , é marcada por muita violência, sempre con
tra o próprio Belisco. Por intermédio da festa - ou de uma combinação própria de 
fala, gestos e dança - , em que o exu se revela em seu aspecto atemorizador, 
Belisco define de forma concreta para os outros a realidade de sua doença tal qual 
ele a compreende. Ε nestes termos que comenta suas primeiras crises: 

Tá o couro comendo, aí eu disse "ôi, ôi, ôi", me acabei com minha cara, 
minha cara de pedra, foi garrafa pelo chão, foi televisão quebrada por 
dentro da casa, e o diabo só em meu corpo. 

De certo modo , essa narrativa de doença somada à festa - que encarna 
e mantém a narrat iva em curso - permitem a Belisco trafegar, de maneira 
pouco problemática e relativamente aceita pelos outros, entre um comporta¬ 



mento ordeiro e previsível no cotidiano e uma conduta ocasional de descontrole e 

excesso. Permitem-no manter uma experiência de alteridade no interior de quadros 

socialmente aceitos, sem que isso comprometa seriamente seu status de pessoa. 

Seria tentador afirmar que Belisco instrumentaliza seu corpo na festa da 

mesma forma que o faz pedindo esmolas no ônibus, definindo, mediante uma 

estratégia, uma situação que lhe é vantajosa, e assim criando condições para 

realização de seus projetos. Contudo, embora a idéia de uma hábil manipulação 

do corpo para real ização de propósitos práticos pareça adequada para se en

tender a at ividade de Belisco como pedinte nos ônibus de Salvador, mostra-se 

insuficiente para dar conta da construção de seu projeto de vida no candom

blé. E m primeiro lugar porque em uma análise, conforme observado no caso 

de Jacinta, é preciso considerar o fundamento pré-reflexivo da experiência: 

isso nos conduz a pensar o transe de Bel isco como expressão da maneira 

singular pela qual o corpo/sujeito se orienta e transcende a situação de aflição. 

C o m o também já notado no caso de Jacinta, essa vivência pré-reflexiva sujei

ta-se a contínuas interpretações e reinterpretações ao longo do diálogo em 

curso entre Bel isco, os freqüentadores do seu ritual, seus familiares e vizi

nhos. E m segundo lugar, porque é preciso perceber anali t icamente a diferença 

entre certos episódios pontuais da vida, regidos por uma racionalidade instru

mental semelhante à que predomina em situações de jogo , e uma trajetória ou 

biografia, que é sempre mais que o somatório de episódios pontuais. Volta-se 

aqui ao argumento de Garfinkel. E m certo sentido - e isso é importante - , é 

necessário considerar que Belisco não é senhor de sua trajetória: não dispõe de 

seus fins sempre com clareza, nem prevê de antemão as possibilidades de ação 

com as quais irá deparar-se no curso do desenvolvimento de seus projetos. Se é 

por meio da festa que os outros descobrem Belisco como pai-de-santo (ou, ao 

menos, alguém que tem santo), é também neste contexto que ele gradativamente 

se descobre e se constitui como tal. A noção de um plano ou esquema previa

mente traçado - que meramente se executa em uma dada situação - não registra 

satisfatoriamente esse processo de aprendizado pelo qual passam Belisco e 

Adélia. Ao ser construído no e por meio do corpo, o projeto se desenvolve e desdo

bra e m novas facetas. Apresenta-se a Belisco como algo dado, ao mesmo tempo 

em que abre novos campos para sua investida sobre o contexto. 

CONCLUSÃO 

Objetivando abordar a experiência da doença mental com base na idéia de 
projeto, buscou-se aqui entender o modo específico pelo qual os indivíduos se 
defrontam, experimentam e entendem a doença; em outras palavras, como trans
formam este dado, assumindo a partir dele certa modalidade existencial. A noção 



de projeto, tal qual desenvolvida por Schutz, permite justamente dar conta desse 
trabalho cotidiano de exploração de diferentes possibilidades diante de uma situ
ação e, por conseguinte, de transcendê-la. A discussão procurou mostrar que 
projetos não consistem simplesmente em elaborações abstratas de um sujeito 
desprendido e momentaneamente independente de seu meio; mas, antes, em 
práticas situadas, forjados em contextos de ação/atenção perante as coisas. Para 
entendê-los, argumentou-se, é preciso recuperar a dimensão corporal que per
passa toda experiência do ser-no-mundo. 

A aflição de Jacinta, Adélia e Belisco é, antes de mais nada, uma experiência 
do e com o corpo. As imagens dominantes de quentura, cabeça queimando, agonia 
interna a puxar para o espaço da ma, apontam para a unidade fundamental entre 
mente e corpo, descrevendo simultaneamente uma sensação de que esta unidade foi 
rompida, de que o corpo sobressaiu e assumiu sozinho o controle sobre o agir. 

Essa experiência encarnada da aflição constitui o ponto de partida para a 
elaboração e realização dos projetos de normalidade dos nossos protagonistas. 
Nenhum dos três casos, porém, desenha uma seqüência linear, que principiaria na 
formulação mental do projeto e terminaria em sua execução corporal. Ao contrá
rio, o corpo se antecipa a essa atividade reflexiva em três aspectos significativos: 
em primeiro lugar, o fato de que antes de ser representada, a doença j á é vivida, o 
corpo ou a consciência/corpo já anexou este dado à sua existência, ajustando-se 
ou adaptando-se à situação de determinada forma. Foi com base nesta concepção 
que se propôs analisar o ' transe' de Jacinta e o ritual de Belisco. E m segundo 
lugar, no curso de realização do projeto, o corpo mobiliza e reorganiza suas capa
cidades (socializadas) segundo os fins que incorpora em estado prático, de tal 
forma que o ator por vezes descobre que realizou tarefas intermediárias sem que 
tivesse precisado colocá-las reflexivamente como problemas a resolver. E m nos
sas conversas, Adélia sempre frisou um senso de surpresa e prazer com as mu
danças radicais que se produziram em sua vida após a conversão. A contrapartida 
deste fato ilustra-se também por sua história: como situação, síntese de um modo 
já sedimentado de situar-se diante da doença, o corpo é igualmente experimentado 
como resistência à livre realização de novos projetos. E m terceiro lugar, o 
engajamento do corpo em determinado projeto é mais do que a execução de um 
plano pré-traçado: toma o projeto real não só para os outros, como também para 
seu autor, contribuindo ativamente para que este venha a conhecê-lo. Desneces
sário dizer, trata-se de um conhecimento sempre processual: no curso de sua 
realização no corpo, o projeto adquire precisão, assume contornos antes não vis
lumbrados e abre novos caminhos para uma exploração ativa da situação. Talvez 
este ponto transpareça com maior nitidez na história de Belisco. 

Ao longo do texto, buscou-se exemplificar essas várias dimensões do pro
cesso de elaboração e realização de projetos no âmbito da trajetória de três indivídu
os, nos quais se haviam diagnosticado problemas mentais, tanto em hospitais ou 



clínicas psiquiátricas, quanto em seu bairro de residência. Em todos três, encontra-

se presente um projeto de normalidade, ou melhor, de normalização da vida. Em 

todos três, a religião desempenha um papel fundamental, tanto como fonte para a 

construção de seu projeto, quanto como meio para sua realização. Cabem aqui algu

mas observações a respeito. É da religião que provêm os sentidos encarnados que 

orientam o modo como a doença é vivida, antes mesmo de ser representada, e é 

também da religião que derivam as imagens que guiam a interpretação dessa experi

ência. Por um lado, a razão desta constatação parece encontrar-se no fato de que 

toda religião consiste, mais do que em um conjunto de princípios abstratos, em 

um conjunto de esquemas corporif icados, e nisso reside sua eficácia para 

reorientar a vida. Por outro lado, a busca da religião por Adélia, Jacinta e Belisco 

não expressa uma afinidade entre loucura e experiência do sagrado (tema já 

bastante argüido na antropologia). Parafraseando Csordas, pode-se dizer que os 

projetos de normalidade aqui discutidos são tematizados como religiosos porque 

expressam "uma estratégia do self em busca de um idioma poderoso para orien

tação no mundo" (1994b:287). 

Por fim, seria interessante concluir com um comentário teórico mais geral. 

Conduzir a análise para o tema da corporeidade sem dúvida nos coloca, cientistas 

sociais, mais próximos à experiência dos sujeitos que investigamos. No caso da 

antropologia da saúde, tal afirmação soa óbvia. Entretanto, conforme alguns antro

pólogos têm argumentado mais recentemente, há que se superar os limites de uma 

abordagem fundada na metáfora do texto (Csordas, 1993, 1994a; Lock, 1993). Os 

textos culturais são sempre tentativas de se criar uma imagem de ordem, mediante 

a qual se possa explicar de forma coerente o fluxo da experiência dos atores. No seu 

estudo, facilmente se reifica tal imagem. Voltarmo-nos para a construção situada ou 

encarnada (embodied) desses textos permite-nos recuperar a experiência em sua 

fluidez e incompletude, em suas contradições e ambigüidades. 

NOTAS 

1 Uma versão preliminar deste trabalho foi apresentada na XX Reunião Brasileira de 

Antropologia, Salvador, 14-18 de 1996. 

2 A idéia do corpo como instrumento é fortemente criticada por autores como Marcel, 
Sartre e Merleau-Ponty, para quem corpo e subjetividade estão essencialmente 
imbricados. Sartre observa que o corpo não é um instrumento que usamos, senão 
o instrumento que somos. 

3 Comentando essa idéia de Sartre, Kogan oferece o seguinte exemplo: "tocar uma 
perna significa tocá-la com o objetivo de pôr uma roupa, curar uma ferida etc., ou seja, 
sobrepujá-la em direção a uma nova condição do sujeito" (Kogan, 1981:53). 



4 "Quando a datilografa executa os movimentos necessários no teclado, esses movi
mentos são dirigidos por uma intenção, mas essa intenção não põe as teclas do 
teclado como localização objetiva. É verdade, literalmente, que o sujeito que apren
de a datilografar integra o espaço do teclado a seu espaço corporal" (Merleau-
Ponty, 1994:200-1). 

5 Uma análise do itinerário de Adélia por diversas agências religiosas encontra-se em 
Rabelo (1993). 

6 Para uma primeira discussão da experiência de Adélia na Assembléia de Deus, ver 

Souza e Rabelo (1996). 

7 O acompanhamento da experiência de Adélia na Assembléia de Deus, mediante 
observação e entrevistas, tem sido realizado por Litza Cunha, Suely Motta e Paula 
Schaepp, bolsistas de Iniciação Científica do CNPq, engajadas no projeto. 

8 O caso de Belisco foi acompanhado por Osvaldo Bastos Neto, bolsista de Iniciação 

Científica do CNPq, engajado no projeto. 
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