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INTRODUÇÃO 

A importância da religião na interpretação e tratamento da doença tem sido 
amplamente reconhecida na antropologia. Vários estudos sobre o tema observam 
que os sistemas religiosos de cura oferecem uma interpretação da doença que a 
insere no contexto sociocultural mais amplo do sofredor (Comaroff, 1980, 1985): 
trata-se de uma interpretação que organiza os estados confusos e desordenados 
que caracterizam a experiência da aflição em um todo ordenado e coerente e, 
deste modo, faz mais do que simplesmente ligar tais estados a uma causa exterior 
(Lévi-Strauss, 1967). Diferentemente da abordagem biomédica, que tende a 
despersonalizar o doente (Taussig, 1980), o tratamento religioso consiste em ação 
sobre o indivíduo social, biológico e psicológico, visando a reinseri-lo, como su
jeito, em um novo contexto de relacionamentos. 

Prevalece nas análises a conclusão de que, no contexto religioso, a passagem 
da doença à saúde pode vir a corresponder a uma reorientação mais completa do 
comportamento do doente, e diversos trabalhos objetivam identificar os meios pelos 
quais as terapias religiosas efetuam tal reorientação comportamental. Neste sentido, 
atenção especial tem sido dedicada à análise do ritual, como espaço por excelência 
em que se conduzem os doentes a uma reorganização da sua experiência no mundo. 
De fato, quase todas as abordagens do ritual sublinham seu papel transformador: 
manipulando símbolos em um contexto extra-cotidiano, carregado de emoção, a 
performance ritual induz seus participantes a perceberem de forma nova o universo 
circundante e sua posição particular nesse universo (Geertz, 1978; Turner, 
1967,1969,1974, 1975; Tambiah, 1979; Kapferer, 1979a, 1979b, 1991). 

Trata-se, sem dúvida, de contribuições valiosas para a compreensão do 
potencial terapêutico da religião. Entretanto, a questão mesma da transformação 
da experiência permanece pouco explorada, uma vez que as análises não vão 



Descrições densas das mais variadas composições de imagens nunca falta
ram às etnografias de grupos ou movimentos religiosos, nem tampouco o reco
nhecimento da centralidade dessas composições na configuração da experiência 
religiosa dos membros . Assim como toda forma de conversão, todo tratamen
to religioso oferece a seus clientes e fiéis em potencial um conjunto de imagens a 
serem trabalhadas. Trata-se de um trabalho em grande parte coletivo - conduzido 

muito além da identificação dos meios (usualmente rituais) que favorecem a ocorrên

cia de tal processo. O problema deve-se ao fato de que, do ponto de vista metodológico, 

poucos são os estudos que buscam elucidar a perspectiva do paciente, contentando-

se com a descrição de processos gerais. Ora, se a questão a ser teorizada diz respeito 

à transformação da experiência, por definição ela exige uma abordagem compreensiva 

voltada para os sujeitos cuja experiência supostamente se transforma. 

O presente capítulo busca explorar alguns caminhos analíticos para uma 

abordagem da experiência de indivíduos que buscam tratamento em agências re

ligiosas. Trata-se de complementar as análises usuais que, priorizando a organiza

ção dos meios ou técnicas utilizados nas encenações rituais de cura, terminam por 

descolar a dinâmica da performance - concebida como um processo autocontido 

e regulado - das interpretações, expectativas e projetos dos atores. Argumenta-se, 

aqui, que um dos caminhos nessa direção consiste no estudo dos modos de ima

ginação desenvolvidos no curso da participação religiosa. Abordar a experiência 

de tratamento mediante um exame cuidadoso das imagens propostas e elaboradas 

ao longo deste processo conduz a atenção para o ponto de vista subjetivo dos seus 

produtores, o modo próprio como encarnam o modelo da religião com base na 

situação vivida da doença ou - o que vem a ser o mesmo - a maneira como 

vivenciam a doença baseados em uma síntese (imagem) em grande medida moti

vada e alimentada pelo envolvimento religioso. 

A primeira parte do trabalho busca precisar melhor a abordagem teórica 

adotada. Seguindo proposta desenvolvida por Csordas (1994) para u m estudo 

socioantropológico da imaginação, elabora-se uma breve revisão das possibilida

des analíticas acenadas pelas teorias de Sartre e Peirce, discutindo-se simultanea

mente a dimensão corporal integrante de todo processo imaginativo. A segunda 

parte visa a descrever as experiências de duas mulheres de classe trabalhadora -

ambas identificadas como pessoas que sofrem de problemas relativos à saúde 

mental - que buscaram cura no interior de agências espíritas e pentecostais. A 

descrição dos casos antecede-se - e contextualiza-se - por uma apresentação dos 

universos religioso/ritual do espiritismo e pentecostalismo. Por fim, a quarta parte 

analisa os casos relatados à luz da discussão teórica inicial. 

ABORDAGENS AO ESTUDO DAS IMAGENS 



nos contextos públicos de ritual - , que almeja (re)orientar o ator na situação-
problema em que se encontra e sobre a qual deve agir. Dizer que esse processo de 
reorientação se dá por meio da elaboração de imagens, ou do que Fernandez (1978) 
chamou de um argumento de imagens, significa atentar para o fato de que a 
religião não opera primeiro ou especialmente no plano do discurso intelectual, 
abstrato (seja este compreendido como representação consciente ou código in
consciente), mas mediante imagens que apelam aos sentidos e convidam à ação. 
Segundo Schieffelin (1985), as performances rituais que compõem uma terapia 
religiosa não postulam uma nova realidade para seus participantes/clientes pela 
apresentação de um argumento, descrição, ou comentário: elas sugerem, por meio 
de imagens carregadas de sentimento, uma forma de se situar e de agir no mundo. 
Sua eficácia reside na construção social de uma situação em que o paciente parti
cipa ativamente. As imagens são elementos essenciais neste processo. 

Dois pontos importantes depreendem-se deste argumento. Primeiramente, 
o contraste entre imagem e discurso intelectual, como formas distintas de apreen
der e situar-se perante uma dada realidade. Segundo, a diferença entre a imagem 
como objeto e a imagem como ato ou processo, mais propriamente como imagi
nação. Tratar da imagem-ato conduz a atenção para o modo como o universo 
religioso é gradativamente incorporado à vida. 

Neste ponto, a abordagem sartriana mostra-se particularmente relevante. 
Sartre define imagem como ato, o que lhe permite reorientar a discussão de uma 
busca das características distintivas da imagem-objeto para uma investigação do 
modo particular de consciência que caracteriza o imaginar. Convém nos determos 
um pouco mais no argumento do autor. Para melhor definir a imagem-ato, Sartre 
a diferencia de dois outros modos de consciência: a percepção e o saber ou pen
samento conceituai. Na percepção, o objeto se dá à consciência mediante uma 
sucessão de perfis, constitui-se enquanto síntese de suas aparições. Entretanto, 
nunca está inteiramente contido nos perfis por meio dos quais se mostra (pode 
sempre surpreender o sujeito na revelação de um novo perfil), o que significa dizer 
que "o objeto da percepção excede constantemente a consciência" (Sartre, 1996:23). 
No pensamento conceituai, por sua vez, o objeto não se constitui aos poucos, mas 
decompõe-se em termos de uma série de relações ideais, abstratas. Ao passo que 
a percepção situa os objetos como existentes na sua concretude, visando-os na 
sua presença corpórea, o pensamento conceituai situa seus objetos como nature
zas ideais ou essências universais. Nesse campo, os objetos percebidos são toma
dos como signos, apontam para qualidades gerais. 

A imagem, diz Sartre (1996:37), distingue-se de ambos: é "um ato que visa 
em sua corporeidade um objeto ausente ou inexistente, através de um conteúdo 
físico ou psíquico que não se dá em si mesmo, mas a título de um 'representante 
analógico' do objeto v i s ado" . Se no saber a consciência visa essências, na ima
gem visa objetos corpóreos, sensíveis. Assim é que a imagem de um ente amado 



já falecido suscita de imediato a dor da perda, antes de um conhecimento das 
qualidades ideais do ser imaginado. Diferentemente, por sua vez, do que ocorre na 
percepção, na imagem o objeto não se dá gradativamente, mas de uma só vez, por 
inteiro; não transcende a consciência, senão que é contemporâneo ao ato intenci
onal que o constitui. A imagem guarda, sem dúvida, proximidade com a percep
ção: vai em busca do seu objeto no campo da percepção e visa os elementos 
sensíveis que consumem esse campo. No entanto, 

é espontânea e criadora; sustenta, mantém através de uma criação 
contínua as qualidades sensíveis do seu objeto. Na percepção o ele
mento propriamente representativo corresponde a uma passividade da 
consciência. Na imagem, esse elemento, no que tem de primeiro e inco
municável, é o produto de uma atividade consciente, é atravessado de 
ponta a ponta por uma corrente de atividade criadora. (Sartre, 1996:30) 

Embora constitua um modo particular de consciência, a imagem articula-
se aos outros modos e é alimentada por eles. Trata-se, para Sartre (1996:29), de 
"uma forma sintética que aparece como um certo momento de uma síntese tem
poral e se organiza com outras formas de consciência que a precedem e seguem 
para formar uma unidade melódica". Esta síntese opera-se de tal modo que a 
mirada de um quadro ou um retrato, ou mesmo de um espetáculo de personifi
cação, converte-se em um senso da presença da coisa representada. Se pode
mos ver alguém por trás de um quadro ou fotografia, é porque damos vida aos 
elementos (tela, papel, textura, cores, luz etc.) que o compõem; é porque, via 
um ato intencional de síntese (que é a imagem), colocamos ali este alguém. 
Consideremos especificamente o caso de um espetáculo de imitação: antes do 
advento da consciência-imagem, percebemos os elementos que compõem a cena 
e os tomamos como signos a serem lidos, de modo que o chapéu que o mímico 
exibe, por exemplo, parece referir-se ou apontar para o indivíduo representado. 
Como signos, os traços pessoais do mímico desaparecem para representar qua
lidades gerais: ao decifrar os signos, nos deparamos com um campo conceituai; 
entrando no âmbito do pensamento abstrato, a consciência orienta-se para a 
situação geral e interpreta a cena como imitação. Este é um passo importante 
para a constituição da consciência-imagem, cuja síntese finalmente se completa 
pela ação do elemento afetivo. No argumento de Sartre, a qualidade afetiva que 
ligamos ao objeto/personagem imitado logo se transpõe para o ator: neste mo
mento, temos diante de nós não mais um mímico que representa um persona
gem conhecido, mas a presença mesma desse personagem invadindo a cena. É 
esse sentido afetivo 

que realiza a união sintética dos diferentes signos, é ele que anima sua 
secura cristalizada, que lhe dá vida e uma certa espessura. É ele que, 
dando aos elementos isolados da imitação um sentido indefinível e a 
unidade de um objeto, pode passar pela verdadeira matéria intuitiva 



da consciência de imitação. Finalmente, o que contemplamos no corpo da 
imitadora é esse objeto como imagem: os signos reunidos por um senti
do afetivo, isso é, a natureza expressiva. (Sartre, 1996:48-9) 

Nos trabalhos de Peirce, encontra-se uma discussão que, acrescida à aná
lise de Sartre sobre a formação da imagem como modo ou ato da consciência, 
permite-nos avançar na compreensão do processo de elaboração e interpretação 
das imagens na experiência social. Mais especificamente, Peirce acena com um 
modelo bastante frutífero para se compreender como imagens-objetos apreen
didas e m con tex tos re l ig iosos - ou ex t ra - re l ig iosos - são apropr iadas e 
retrabalhadas para interpretar e modificar a experiência cotidiana da aflição. 
Embora formuladas no contexto de matrizes teóricas distintas - a fenomenologia 
e o pragmatismo - , as abordagens de Sartre e Peirce guardam importantes pon
tos em comum. 1 A contribuição central de Peirce às ciências humanas situa-se 
no campo da semiótica. Entretanto, sua insistência na vinculação necessária 
entre discurso e ação e, em um sentido mais amplo, sua preocupação com a 
relação entre experiência e significação, revelam elementos de uma concepção 
fenomenológica na base do modelo semiótico. Para Peirce, a significação jamais 
esgota a vivência, constituindo um esforço sempre parcial e em curso; tampouco 
se situa exclusivamente na dimensão do texto, o que fica claro na idéia de semiose 
como processo dialógico, bem como na concepção de um interpretante também 
vinculado à ação, sentimento e hábito. 

A semiótica de Peirce apóia-se em uma tríade: signo, objeto e interpretante. 
Buscando sintetizar as várias definições propostas por Peirce para dar conta da 
relação entre essas três categorias, Santaella observa que "o signo é algo (qual
quer coisa) que é determinado por alguma outra coisa que ele representa [seu 
objeto] , essa representação produzindo um efeito, que pode ser de qualquer 
tipo (sentimento, ação ou representação) numa mente atual ou potencial , sen
do esse efeito chamado interpretante" (1993:39). Essa concepção triádica in
troduz dinamicidade na significação (tomada como processo em curso), o que 
contrasta fortemente com o caráter estático da semiótica saussiriana fundada 
em um modelo diádico. A categoria do interpretante aponta para o papel do 
sujeito/intérprete na dinâmica da significação, bem como ressalta a vinculação 
estreita entre significado e interesses, práticas e projetos. Na ótica de Peirce, 
a tríade descreve um processo de significação (semiose) em que o signo vol
ta-se para o objeto de modo a suscitar o seu interpretante, que em um momen
to posterior passa, ele mesmo, a funcionar como signo, e assim sucessiva
mente. Com apoio em uma classificação mais geral dos fenômenos, pode-se 
entender que as categorias da tríade representem os modos do passado (obje
to), presente (signo) e futuro (interpretante); a semiose seria, assim, um diá
logo sempre em curso, no qual o signo estabelece uma mediação entre o obje
to e o interpretante. 



Peirce elabora com mais detalhe cada uma dessas categorias, porém, para 
efeito do argumento aqui desenvolvido, bastam as grandes divisões que estabelece 
nos domínios do objeto e do interpretante. No que tange ao primeiro, diferencia objeto 
imediato de objeto dinâmico. Como o signo nunca pode representar um objeto em 
sua totalidade, mas sempre segundo certas características ou qualidades, Peirce 
chama de imediato o objeto tal como representado no signo, e de dinâmico, o 
objeto que encontra-se fora do signo e que este pode apenas indicar ou sugerir. 
Em relação ao interpretante, desenvolve duas classificações distintas (Rodrigues, 
1991; 1996): na primeira, distingue o interpretante imediato, que corresponde ao 
significado convencional ou lingüístico do signo; o interpretante dinâmico, que con
siste no efeito que o signo suscita em seu intérprete em termos de um sentimento ou ação; 
e o interpretante final, constituindo o significado do signo para os projetos ou inten
ções do locutor. Na segunda classificação, distingue entre interpretante afetivo, ou o 
sentimento que o signo produz (seu primeiro significado); interpretante energético, 

que é o esforço (primordialmente mental, mas também físico) produzido como efeito 
do interpretante afetivo; e o interpretante lógico, consistindo em uma regra ou um 
hábito geral de ação suscitado pelo signo. Nas duas classificações evidencia-se que, 
para Peirce, o interpretante não se identifica exclusivamente com um campo puro 
de conceitos e idéias; a ele ligam-se as dimensões do diálogo e da ação - e, por 
conseguinte, de sentimentos, interesses e projetos. 

Assumir o interpretante como hábito - conforme faz Peirce - e, portanto, 
em um sentido mais geral, postular uma imbricação entre significado e ação no 
domínio das imagens, conduz-nos a considerar o papel do corpo - como assen
to do hábito e veículo da ação - nos processos de imaginação. Há, de fato, uma 
dimensão corporal em todo processo de imaginação para a qual é preciso aten
tar. Sartre não es tá a lheio a essa d imensão , uma vez que , na perspect iva 
fenomenológica da qual parte, a consciência é considerada indissociável do cor
po ou, o que eqüivale, é vista como consciência situada: o corpo é seu modo 
mesmo de estar no mundo, e indicador de suas possibilidades. No domínio da 
exper iência , n e m o corpo é objeto n e m a consciência uma subjet ividade 
desencarnada, idéia que Sartre expressa de forma bastante interessante ao afir
mar que "não há (...) fenômenos psíquicos a serem unidos a um corpo, nada há 
detrás do corpo. Mas o corpo é todo inteiro psíquico" (Sartre, 1997:388). Isto, 
sem dúvida, vale para a imagem enquanto ato. 

Prosseguindo o argumento de Sartre, pode-se dizer que a imagem-ato é 
criadora não porque representa uma apreensão intelectual do mundo, e sim por
que constitui um modo próprio de situar-se ou sintonizar-se com o mundo, que 
possui um fundamento corporal. Sartre, entretanto, não parece particularmente 
preocupado em explorar as implicações dessa idéia. Em O Imaginário, a imagem-
ato é fundamentalmente imagem mental e os exemplos analisados consistem qua
se todos em imagens visuais, o que parece trair a operação da dicotomia mente-



Nesta seção apresentam-se as experiências de doença e tratamento religio
so vividas por duas mulheres moradoras do Nordeste de Amaralina. As duas fre
qüentavam o mesmo centro espírita - Espíritos de Luz - na época em que se 
iniciou a pesquisa. Lana buscava alívio para seu nervoso e Mara, tratamento para 
um estado que muitos consideravam como loucura. Alguns meses após, Mara 
abandonou o centro espírita para ingressar na Igreja Universal. Lana também dei
xou o centro Espíritos de Luz, mas permaneceu ligada ao espiritismo, tratando-se 
no centro onde iniciara sua trajetória espírita. Na descrição de suas experiências, 
merece especial atenção os processos imaginativos que desenvolveram a partir do 
envolvimento nessas agências religiosas, o qual acompanhamos por um período 
de aproximadamente um ano e meio. Para melhor contextualizar tal descrição, 
segue-se uma rápida apresentação dos universos religiosos do espirit ismo e 
pentecostalismo. Uma compreensão destas religiões possibilita que se perceba 
como as imagens centrais, norteadoras de seus rituais e da abordagem de seus 
terapeutas, são apropriadas, trabalhadas, desenvolvidas - enfim, imaginadas - por 
nossas protagonistas. Lana e Mara, no passado, freqüentaram outras agências 
religiosas, as quais se menciona mais adiante. Entretanto, posto que não acompa
nhamos essa participação e que dela possuímos apenas relatos muito resumidos, 
limitamo-nos aqui a discorrer sobre o mundos dos espíritas e pentecostais. 

corpo tão cara à tradição ocidental moderna, pois afinal, a visão é o sentido que 

mais se aproxima do campo mental (Csordas, 1994). A imaginação abre possibi

lidades de projetar e agir, porque envolve uma nova compreensão dos outros, de si 

mesmo, da situação. Trata-se, entretanto, de uma compreensão que constitui pri

mordialmente um reconhecimento fundado na nossa presença corporal entre as 

coisas e as pessoas, isto é, que advém de um engajamento corporal no mundo. 2 É 

uma compreensão lograda com os sentidos; de fato, com o campo unificado dos 

vários sentidos que é o corpo. À análise cabe não apenas identificar as modalida

des sensuais em que se dá a imagem-ato, mas averiguar como diferentes sentidos 

se integram na dinâmica da imaginação. Se queremos compreender experiências 

de transformação operadas nos rituais, precisamos reintegrar os sentidos na aná

lise dos processos de imaginação, considerando-os solidários, conforme apontou 

Merleau-Ponty (1994). Nas palavras de Csordas, "uma abordagem fenomenológica 

que insiste na inclusão da corporeidade em uma definição de consciência e em um 

sensorium unificado como campo da atividade imaginativa é, portanto, necessária, 

para abarcar a imaginação como domínio empírico" (1994:80). 

EXPERIÊNCIAS DE IMAGINAÇÃO NO INTERIOR DE AGÊNCIAS 

RELIGIOSAS 



O CONTEXTO RELIGIOSO: RITUAL Ε IMAGENS NO ESPIRITISMO Ε 

PENTECOSTALISMO 

A abordagem espírita da doença e cura apóia-se nas noções de evolução e 
energia. No mundo, convivem espíritos com diferentes graus de desenvolvi
mento, destinados a um aperfeiçoamento contínuo. As relações entre esses es
píritos, sejam encarnados ou desencarnados, envolvem a circulação de energi
as, que podem tanto ser positivas quanto negativas. Nesse quadro, a doença 
constitui, antes de tudo, sinal de fraqueza moral ainda a corrigir (o que configu
ra uma situação de vulnerabilidade) e, em alguns casos, resultado da interferên
cia de espíritos menos desenvolvidos que encontram pouso fácil no corpo dos 
que se encontram mais vulneráveis. São espíritos obsessores que provocam a 
doença, porque de fato ignoram a maneira correta de agir (Greenfield, 1992; 
Droogers, 1989; Warren, 1984). 

A cura envolve tanto medidas aplicadas ao doente quanto, nos casos de 
obsessão, uma ação direcionada ao espírito causador da aflição. O doente precisa 
fortalecer-se espiritualmente. Deve ser instruído - por meio de palestras, entrevis
tas pessoais e cursos - a progredir moralmente, o que inclui, além das virtudes 
cristãs da caridade e amor ao próximo, o autocontrole, a disciplina e o estudo 
(aperfeiçoamento na doutrina), compondo um ethos caracterizado pela postura 
calma e serena diante da vida. Cada doente passa por entrevistas periódicas, em 
que é estimulado a falar sobre seus problemas e os motivos que o levaram a 
procurar o centro. Segundo os 'entrevistadores' (terapeutas/médiuns entrevistadores), 
deve-se deixar as pessoas falarem, "se esvaziarem". A partir daí, elas recebem 
orientação a respeito de como agir de acordo com a doutrina espírita e de quais 
atividades no centro devem participar. 

O progresso moral se faz acompanhar pelo fortalecimento de energias ob
tido pelo passe, ritual em que, mediante o movimento de mãos do passista/terapeuta, 
opera-se uma transferência de energias positivas para o cliente. A organização do 
passe expressa bem o ideal espírita. A começar, tem-se geralmente um ambiente 
de penumbra, com uma luz azulada, onde se ouve uma música suave de fundo, 
acompanhada pela fala pausada e lenta de um dos médiuns, instruindo os presen
tes a manter silêncio e relaxar, fechar os olhos e descruzar braços e pernas. Este 
ambiente não é exclusivo ao passe: a luz azul e a música suave podem encontrar-
se em vários outras situações, como no início da doutrinária e da mediúnica. Na 
sala do passe, para onde encaminham-se os presentes em grupos menores, cadei
ras são dispostas de modo circular. Situados fora do círculo, os passistas percor
rem-no de pontos e direções distintas, impondo e movimentando lentamente as 
mãos sobre as cabeças e, por vezes, também em tomo dos corpos dos presentes, 
que devem manter olhos fechados e o corpo relaxado. 



Quanto à ação sobre os espíritos obsessores - desenrolada no contexto da 
sessão mediúnica ou de desobsessão - , não há muita diferença com relação ao 
tratamento dispensado aos encarnados que sofrem com sua interferência. Tais 
entidades causadoras de aflição são, também elas, tratadas com gentileza, como se 
fossem crianças a quem é preciso ensinar a se comportarem de maneira apropriada 
e motivar a substituírem a ação destrutiva, causadora da doença, por uma ação 
construtiva e benéfica. Ao curar o doente, os terapeutas espíritas visam igualmente 
a contribuir para o progresso moral das entidades responsáveis pela doença. A cura 
no espiritismo é, de fato, orientada pela imagem do ensinamento dedicado: consiste 
essencialmente em tarefa pedagógica, pela qual se conduzem espíritos menos 
desenvolvidos a estágios superiores de existência. Para os médiuns do Centro Espírita 
Protetores Espiri tuais, esta evolução requer também o internamento dos espí
ritos obsessores, em colônias de tratamento no plano espiritual. 

A sessão mediúnica usualmente se restringe aos médiuns do centro, não 
sendo permitida a presença dos pacientes. A sessão se inicia quando a um dos 
médiuns (o médium de incorporação) manifesta-se o espírito que se aloja no cor
po do doente; então, passa a desenrolar-se um diálogo entre o médium doutrinador 
e o espírito, cujo conteúdo é claramente pedagógico: este deve ser persuadido a 
mudar de conduta, de modo a permitir que o doente, em cujo corpo se aloja, possa 
recuperar seu bem-estar. A conversa informal constitui-se no modo de comunica
ção privilegiado para a construção do cenário da cura. Enquanto o doutrinador e o 
espírito conversam, outros participantes (médiuns de apoio) oram em voz baixa. 
A mudança gradual na atitude do espírito durante as sessões (que podem ser 
várias), da recusa ao diálogo a uma crescente sensibilização às palavras do 
doutrinador, redefine o contexto da doença. 

É também usual em alguns centros espíritas a cirurgia espiritual, promovi
da por espíritos curadores por intermédio dos médiuns. No Centro Espírita Prote
tores Espirituais, chama-se este tipo de tratamento de Atendimento Espiritual Ir
mão Paulo (nome do espírito médico incorporado pelo médium). Encaminham-se 
as pessoas a esta sorte de cirurgia por vários motivos, desde impaciência e tristeza 
até câncer. Aconselha-se aos doentes que se irão submeter a esse tratamento que, 
desde a véspera, não comam carne, peixe ou galinha, não bebam e não fumem. O 
tratamento envolve três etapas: na primeira, os pacientes são levados a orar e 
relaxar. E m seguida, são conduzidos a uma sala, onde recebem o passe, e só então 
dirigem-se à sala da cirurgia e deitam-se em macas. A 'queixa' do doente é lida e 
o médium, por meio do qual o espírito de Irmão Paulo atua, trata o doente medi
ante movimentos de mãos sobre o seu corpo e mediante toque. Apenas o médium 
vidente é capaz de ver a atuação da espiritualidade sobre o paciente, descrevendo-
a para um médium relator no momento em que a vê. Encaminha-se posteriormen
te este relato para o 'entrevistador', que o repassa ao paciente. Enquanto se aten
dem os doentes nas macas, outros médiuns reúnem-se em uma mediúnica para 
doutrinar seus espíritos obsessores. 



Bem distinta é a abordagem pentecostal. A visão de mundo pentecostal 
assenta-se em uma oposição rígida entre o bem e o mal; trata-se, em última instân
cia, de planos descontínuos e irreconciliáveis (Brandão, 1980; Fernandes, 1982). A 
doença, enquanto sinal de desordem, é categoria pertencente ao segundo plano; 
interpretá-la é forçar a entidade causadora a se manifestar durante o ritual e, portan
to, conformar a aflição pessoal ao modelo dicotômico do culto. Encenando uma 
batalha contra o mal, o ritual de cura divina almeja conduzir o doente a perceber 
que moveu-se efetivamente de um universo de caos e doença para um mundo 
ordenado, o único que lhe pode garantir vitória contínua contra a enfermidade. 

Nas igrejas que praticam a cura divina, como a Igreja Universal do Reino de 
Deus, freqüentada por Mara, a oração de cura constitui momento central do ritual, 
para o qual convergem todas as atenções e expectativas. Muitas vezes, ao chega
rem ao templo, as pessoas já encontram atividades de cura em andamento, sob a 
assistência das obreiras. Podem ser convidadas a colocar suas mãos sobre uma mesa 
untada em óleo, para, em meio a tantas outras mãos e aflições pessoais, beneficiarem-
se do poder purificador do óleo. Podem ser rezadas individualmente pelas obreiras, 
a cujos olhos atentos dificilmente escapa alguém sem atendimento. É, entretanto, com a 
entrada do pastor que se inicia o culto e a cura divina propriamente dita. 

No culto, encena-se a cura como uma batalha na qual o pastor, suas obrei
ras e os demais fiéis oram juntos para expulsar as entidades do mal que se alojam 
no corpo do doente. Muitas vezes, o pastor chama doentes e aflitos à frente, para 
que possa proceder a oração de cura, pedindo-lhes que ponham a mão sobre a 
parte enferma do corpo. Reza em tom de comando, enquanto emissário do poder 
de Jesus Cristo sobre o mal. Com suas mãos sobre o doente, ordena a Satanás e 
seus comparsas que se manifestem e se curvem perante o poder de Cristo. Profe
re-se a mesma oração diversas vezes, substituindo-se apenas o nome da entidade 
maléfica, que na Igreja Universal consistem em vários exus (da feitiçaria, do vício 
etc.), quando não os próprios orixás. O tom ríspido e desafiador do pastor pouco 
a pouco se mistura às vozes das obreiras, que repetem operações semelhantes em 
outros doentes, e dos demais participantes, cada qual enunciando sua própria 
oração. A atmosfera é tensa e parece caminhar para um clímax final. Em meio à 
profusão de vozes e orações, pode-se distinguir, a intervalos variáveis, gritos de 
'sai, sai, sai ' , que marcam o final de cada oração, quando o pastor e/ou obreiras 
retiram bruscamente a mão que vinham comprimindo sobre o doente. Tal movi
mento, marcando o cessar repentino de uma pressão sobre o corpo, reforça a 
imagem da cura enquanto expulsão de algo que comprime e pesa sobre este. 

A imagem da luta permeia o culto: a cura marca a vitória do bem sobre o 
mal. A performance de fato oferece para seus participantes o papel de guerreiros 
auxiliares, co-responsáveis pelo desfecho da luta encenada ao redor do corpo do 
doente. A concentração da performance no discurso (oração) e o ritmo crescente 
de sua enunciação conduzem à representação de um conflito que caminha para 



uma pronta resolução. A mistura de vozes descompassadas cria uma atmosfera 

de tensão, cujo caráter extraordinário aponta para a construção de uma arena 

especial, onde o poder sagrado circula. Neste contexto, envolve-se totalmente o 

doente na batalha travada ao redor do seu corpo, enquanto alvo imediato das 

palavras e gestos proferidos, não raro objetivando, mediante mudanças de com

portamento, o próprio desenrolar do drama. 

RELATO DOS CASOS 

LANA 

Lana tem 34 anos, vive com o marido - que aparenta ser bem mais velho -
e duas filhas. Apenas sua menina menor, de pouco mais de um ano, é filha do atual 
companheiro; as outras, j á moças, são fruto de uniões anteriores. Mora em uma 
rua estreita, de casas de tijolos, separada por um grande portão de arame das ruas 
e moradores vizinhos, menos privilegiados. À noite, fecha-se o portão da rua para 
garantir a segurança dos habitantes. Como a rua, sua casa é prova de uma condi
ção diferenciada: piso de cerâmica, sofá e poltronas na sala, cortinas na janela, 
aparelho de som e telefone. Nas paredes, posters com paisagens naturais e mensa
gens religiosas revelam seu envolvimento com a doutrina espírita. A boa situação 
financeira da família parece ser garantida pelo emprego do marido (funcionário da 
Companhia de Energia Elétrica da Bahia - Coelba); Lana não trabalha. Sente-se 
efetivamente melhor situada na escala social que os demais moradores do bairro; 
seu discurso versa com freqüência sobre a ignorância ou falta de entendimento 
dos vizinhos de fora. Ela mesma exibe sinais de distinção: é branca e seu modo de 
falar demonstra um nível de escolaridade superior à média do bairro. Embora os 
vizinhos da rua também sejam mais favorecidos, Lana tampouco se identifica 
com eles: são todos crentes e, por isso, incapazes de compreender e aceitar sua 
opção religiosa. Lana é bastante falante e narra com facilidade suas experiências 
de aflição e al ívio progress ivo no espir i t ismo. Seus relatos são plenos de 
dramaticidade, vez ou outra entrecortados com exposições acerca da doutrina 
espírita, cujo jargão ela parece dominar. 

O problema de Lana, segundo ela mesma, é o 'nervoso' . Sua experiência 
de aflição permeia-se de um sentimento de proximidade da morte, levando-a à 
angústia e ao desespero: 

Eu num gosto de cemitério... não é porque eu num queira ir, é porque eu 
chego lá e desmaio... me sinto mal, certo? Mesmo quando o meu pai 
morreu, eu não fui, tá entendendo? Eu sou uma pessoa que... tenho um 



grande... detesto a palavra morte, tá entendendo? Detesto a palavra cemité
rio, enterro... (...) Então eu rui muito nervosa, eu num falava cum meus filhos... 
eu só me sentia bem, fechada dentro do quarto... eu ficava o tempo todo 
dentro do quarto com a porta fechada... ouvindo rádio, quando passava uma 
notícia que morreu alguém, eu corria e desligava o rádio e ficava me tremen
do, batendo o queixo. (...) Eu sentia.... ansiedade, sabe? Eu sentia como se eu 
fosse morrer, tá? Eu sentia que naquele momento ali era meu fim. Então eu 
lutava, eu achava que tinha que lutar pra não morrer... (...) Realmente é uma 
sensação horrível... é aquele desespero, é aquelas vozes no ouvido... é 
aquela coisa ardendo assim... como dizia assim: "você vai morrer agora!". 
Aquela coisa me agoniava, eu num queria ouvir aquilo, tá entendendo? Ε 
pelo fato de minha facilidade de sentir, às vezes, um acontecimento com 
alguém... também isso causava esse pobrema... e, às vezes, eu ficava as
sim... passava por uma pessoa... essa pessoa olhava pra mim e aí eu dizia 
assim: "essa daí num vai durar quase nada aí". Daí a pouco tempo, diziam: 
"Cê sabe quem faleceu? Foi fulana de tal". Ε aí, por causa daquilo, eu mais 
me apavorava, o meu medo crescia muito mais, tá entendendo? Porqu'eu 
tinha aquela coisa comigo e aquele medo... aquele espírito ficava me ven
do, me ouvindo... um som me buzinando aquelas coisas. Acontecia sempre 
o que eu imaginava... aquilo me deixava muito mais nervosa, entendeu? 
Muito mais fora de mim, porque, se o que eu pensava com os outros dava 
certo, então eu pensava que comigo ia acontecer a mesma coisa... e aí, eu 
saía de mim. Era por isso que eu sempre saía de mim... 

Nos momentos de maior desespero, Lana sempre procurava os atendimen

tos médicos de emergência, com a sensação de que estava morrendo. "As vezes 

eu chegava no pronto socorro e saía correndo pelo corredor, gritando, de tanta 

agonia. Os médicos dizia: 'essa mulher aí é doida, tem que ser internada'. Meu 

irmão quase me interna, uma vez." Durante estes atendimentos, realizava-se uma 

série de exames, que não indicavam problema algum. Isto levava Lana a uma descrença 

nos médicos e a pensar na possibilidade de estar sofrendo de um "problema espi

ritual". Os médicos a encaminhavam, então, para neurologistas e psiquiatras. 

Novamente se realizavam exames que não indicavam problema algum. Prescreviam-

lhe medicamentos, tranqüilizantes que ela usou durante muito tempo, apesar de 

muito se incomodar com a sonolência que lhe provocavam. 

Você não vive sem aquele vício. É todo dia, toda hora, você fica precisan
do daquela droga pra você sobreviver... e aí tira seu... seu lazer, tira tudo. Você 
não tem ânimo pra trabalhar, você não tem ânimo pra conversar, você não 
tem nem vontade de fazer sexo, porque a droga tira essa vontade. Você 
fica uma pessoa inútil, né? 

Embora não tenha encontrado alívio para seus problemas na medicina, Lana 
confere grande credibilidade ao argumento do psiquiatra, segundo o qual todos os 
problemas por ela enfrentados ao longo da vida contribuíram bastante para o 
agravamento de seu 'nervoso' . 



Os problema todo que eu já tive na minha vida contribuiu muito pra meu 
nervoso. Minha mãe teve 15 filho, eu que tive que cuidar. Casei e pensei 
que era feliz, que tinha um casamento bom, tive quatro filho. Um dia meu 
marido saiu pra comprar um remédio e nunca mais voltou. Encontrou uma 
ricona aí, que disse pra ele tomar conta da empresa dela, prometeu carro e 
tudo. Você sabe que, nessas hora, nem sempre o amor fala mais alto, né? Eu 
tive que trabalhar feito uma louca pra poder criar esses quatro filho. 
Eu trabalhava de dia numa escola, lavava roupa de ganho de noite e, no 
final de semana e feriado, ia pra praia vender sonho, coxinha, cerveja, 
refrigerante, água mineral. Tudo isso contribuiu pra eu me tomar uma pes
soa nervosa. Mas eu piorei mesmo, comecei a ter que tomar remédio todo 
dia, foi depois que esse meu menino aí morreu (mostra a foto na parede, do 
filho que faleceu aos sete meses de idade). Aí foi que eu piorei mesmo.3 

A maneira como Lana vivência o nervoso parece influenciar sua rejeição ou 

aceitação de determinada terapia. Recorreu à ajuda tanto do candomblé quanto de 

igrejas pentecostais, mas afirma ter percebido, como resultado do tratamento, um 

agravamento do seu estado: 

Eu passei três dia lá na esteira, certo? Ε não adiantou nada. Em vez de 
melhorar, eu piorei bastante. Fiquei quase louca, entendeu? Ε depois, 
uma mulher disse que eu tinha que dar um bode, matar um bode. Eu fiz 
esse sacrifício. Comprei o bode. Ela derramou o sangue do bode em cima 
de mim. Em vez de eu melhorar, eu piorei bastante. Eu enlouqueci. Aí 
mesmo foi que eu fiquei louca, certo? (...) Ela matou o bode e disse que tinha 
que derramar o sangue ali em cima de mim e... ainda, pra acabar de completar, 
arrancou a cabeça do bode, os negócio... e deixou dentro da minha casa... 
tudo fedendo. Ε aí eu comecei foi a me sentir mal, a cada dia que passa, eu 
me senti mal, e aí fui procurar ela... Quando cheguei lá, desesperada, ela 
disse que não tava vendo nada nas cartas, não... e eu desesperada... (...) Lá 
na Igreja Universal, os tratamento que eles fala é que vai expulsar o demô
nio, né? "Sai demônio! Sai demônio!". Então eles... dizendo comigo que era 
o diabo... e que tá amarrado, né? Ε esses negócio de manifestar... eles 
ficava apertando a cabeça da gente, colocando a língua. Aí eu não fui me 
dando bem com isso, não. Eu achei que não tava ali o meu tratamento 
ainda. Eu fiquei pior, muito pior mesmo. (...) Se você já está... já doida, cheia 
de pobrema, com dor de cabeça, correndo, achando que o mundo tá caindo 
na sua cabeça... e alguém começa a lhe chamar de satanás, e a apertar sua 
cabeça e ficar querendo fazer você manifestar... certo? A pulso? 

Lana acredita possuir um poder de curar e fazer previsões; o fato de não 
utilizar este potencial, em sua opinião, constitui uma das causas do seu problema 
de nervoso. Conforme relata, sua vida tem sido perpassada por toda uma série de 
acontecimentos que sinalizam a presença desse poder. Quando de seu nascimen
to, após os médicos haverem cortado o cordão umbilical, Lana diz ter-se sentado 
e dado risada, j á exibindo então quatro dentes: 



Os médicos saíram correndo na hora, não ficou ninguém na sala, minha 
mãe disse que teve que me segurar. Minha mãe era candomblezeira, era 
de candomblé, só vivia fazendo macumba. Isso que aconteceu, quando 
eu nasci, quer dizer que eu já nasci de cabeça feita, eu não precisava fazer 
a cabeça, como as outras pessoas que não nasce já assim, como eu nasci. 
Eu não, eu já vim de berço, quer dizer, de berço, entendeu? Só que, isso 
era pra minha mãe ter cuidado desde cedo, só que ela não cuidou. Aí eu 
fiquei assim, com esses problemas. 

Lana refere-se a inúmeros casos em que deu provas de sua capacidade de 

curar, fazer previsões importantes e ajudar outras pessoas a resolver problemas 

pessoais. Houve até mesmo um período em que fez "sessão de mesa branca" em 

sua casa. Dois caboclos, um índio e um africano, aparecem sempre que ela preci

sa ajudar alguém. Lana conta que, no momento em que se aproximam, sente 

muita ansiedade; quando partem, não consegue se recordar de mais nada. 

Porque você sai de você, naquele momento, e entrega a responsabilida
de àquele espírito. Você está assim, daqui a pouco, sua casa, seus filhos, 
ou alguém tá algo, alguma coisa negativa. Aí você, daqui a pouco você... 
recebe, é pegada, é apanhada assim pela aquela entidade. Lhe pega as
sim... e dá uma força diferente. Uma força energética, uma força... fora do 
comum. Ε quando você olha, você não é mais você. Você não fala mais 
igual, você é outra pessoa. Ali você sabe coisas, que os outros vai dizer 
que você tava espiando a vida dos outros. Porque você começa a falar 
coisas, aí que alguém pergunta: "Quem foi que contou a ela? Porque ela 
sabe isso tudo?" Porque isso? Porque lá naquele momento, a entidade 
toma conta do corpo da gente, né? Ε a gente passa a ouvir mensagens. 
(...) Mas ele sempre deixa a sensação muito boa pra pessoa. Certo? Nun
ca me deixou e... sensações de... assim diferentes, nem nada que pudes
se... modificar. Quando eles vão embora, eles leva consigo as coisas 
negativa e deixa as positiva, certo? Só que eu não consigo me lembrar o 
que foi que foi feito dessa coisa, tá entendendo? 

A experiência de Lana permeia-se de um projeto de ser terapeuta. Associa
da ao seu potencial de cura encontra-se a experiência de 'choques ' , que ela sente 
no próprio corpo e para a qual encontra um explicação no espiritismo. Os cho
ques, diz ela, ocorrem em conseqüência de não estar fazendo uso do seu poder para 
ajudar as pessoas, consistindo, assim, em mais um sinal desse poder: 

Eu tenho minha mediunidade que eu preciso trabalhar, ajudar as outras 
pessoas, colocar essa energia para fora, porque senão, vai me fazer mal. 
Esse choque que eu sentia, isso é energia presa, era um choque mesmo, 
parecia que eu era um robô e tinham me ligado na tomada. Você já tomou 
um choque? Pois é a mesma coisa, é um choque mesmo. (...) Eu venho de 
uma origem de 21 entidades. De 21 entidades. Tem gente que vem a 
origem de uma só. De um anjo-da-guarda, de um protetor, e só. Certo? Eu 



venho de 21 entidades... Entidade essas que transmite vários tipo de 
energia. Vários tipo de coisa, por isso que eu passava pelo processo 
espiritual de, de.... de muito grande. Alcancei o terceiro grau de evolu
ção... de por isso... por ter muita energia. Eu dava choque. Eu cheguei no 
centro dando choque. 

E m sua interpretação da doutrina espírita, tal qual aprendida junto aos mé

diuns do centro, o choque representa 'energia acumulada' e a solução para o 

problema reside na utilização desta 'energia' na cura de pessoas doentes. O espi

ritismo acena-lhe, então, com a possibilidade de tornar-se uma terapeuta espírita. 

Na terapia espírita, Lana diz ter encontrado a solução para seus problemas. 

Freqüentou dois centros diferentes: o Espíritos de Luz, localizado no bairro, muito 

próximo à sua casa, e o Protetores Espirituais, um pouco mais longe, na fronteira 

entre o Nordeste de Amaralina e a Pituba, bairro de classe média, contíguo ao 

Nordeste. Após algum tempo, optou por permanecer apenas no Protetores Espiri

tuais. Mostra-se maravilhada não só com o grande número de pessoas que procu

ram o espiritismo, mas também com a boa condição econômica dos freqüentadores 

desse centro. A cura no espiritismo, para Lana, parece ligar-se também à possibi

lidade de uma melhoria geral em sua vida. 

Todo mundo que chega no centro, chega com a vida toda tumultuada, 
mas todo mundo melhora, arruma sua vida. Ε quando a gente se equili
bra, tudo melhora, a parte amorosa, a parte de dinheiro, a gente evolui de 
todos os jeitos. Melhora até nossa posição, todo mundo que freqüenta o 
centro consegue alcançar posição bem melhor na vida. Se você vê quan
to carro que fica parado na porta do centro, não fica um lugar sobrando! 

No centro espírita, Lana participa do passe, comparece às palestras dou
trinárias, freqüenta sessões com o Irmão Paulo e encontra-se regularmente com 
uma entrevistadora, com quem conversa sobre seu problema. E m um desses 
encontros, logo no início de seu tratamento, a entrevistadora sugeriu que Lana 
estava como um guarda-roupa desarrumado: para pôr as coisas em ordem, ela 
deveria conduzir-se de acordo com as prescrições da doutrina espírita. Isto exige 
uma disciplina que Lana diz faltar-lhe em alguns momentos. Antes de ir ao centro, 
por exemplo, ela considera necessário não ingerir bebida alcoólica, ter dormido 
bem, não comer alimentos 'pesados ' , estar calma etc., atitudes que muitas vezes 
não consegue assumir. Tal fato a tem impedido de concluir a terapia, o que consi
dera como uma dificuldade sua, não relacionada com qualquer objeção ao que é 
proposto pelo espiritismo. 

O passe, segundo Lana, é algo capaz de curar qualquer pessoa com problemas: 

Quando você tá sentindo alguma coisa, que você toma o passe, com fé, 
você fechou os olhos, você toma um passe com fé, é você... muda, tá 
entendendo? Cê muda mesmo. Cê consegue tirar os pés do chão. Você 
consegue naquele momento sair... de você. Ε ir aonde você quiser, certo? 



Porque o passe não precisa você pedir. Os espíritos sabe tudo que você 
sente, tudo que você precisa. Então, quando o médium tá dando um 
passe, ele já vai no lugar certo. Ele já passa a... a energia no lugar certo, 
aonde você tá sentindo as coisas. Certo? (...) Mas quando você sai da 
sala de passe, você sai... renovada. Ε se todo dia você tomar, cada dia 
você tá renovando suas energias, renovando, renovando, e aí você vai 
conseguir fazer tudo o que você tem vontade. Que você tem algum pro
blema, você vai sair do pobrema. Porque o passe é uma troca de energia 
e é uma maravilha. 

Lana vê a doutrina refletida na postura dos espíritas, na atitude geral que 

exibem em face da vida: as pessoas do centro falam baixo e devagar, apresentam-

se sempre calmas, expressando uma certa tranqüilidade e serenidade e, em geral, 

mostram-se bastante compreensivas com relação às atitudes agressivas de alguns 

dos que ali acorrem em busca de tratamento. 

Cê vê que a vida das pessoas do centro... são pessoas educadas... são as 
pessoas que num ... num é nervosa, não, são pessoas que num se deixam 
levar por qualquer coisa não, entendeu? Por nada [diz, em tom mais 
elevado], por nada. São pessoas que têm sempre uma palavra, têm sem
pre uma palavra amiga pra lhe dá... tá sempre disposta a lhe socorrer... 
nos momentos difíceis da sua vida... Se você chegar lá chorando, então, 
ela quer que você num chore, e elas faz de tudo, e elas consegue que 
você pare de chorar, porque ela diz: "você é dono de você mesmo, e 
quando a gente quer, a gente consegue". 

De certo modo, este modelo de comportamento reflete um ethos individu

alista característico das classes mais favorecidas, centrado na idéia de um desen

volvimento pessoal rumo à independência, ao controle de si (e do corpo). Lana 

expressa tal noção ao ponderar sobre seu problema: 

Meu problema era na cabeça, era... eu não tinha cabeça pra pensar em 
coisas boas. Eu pensava o tempo todo em coisas negativas. Ε quando a 
gente pára e pensa que... o negativo já atingiu uma boa parte da nossa 
mente, do nosso corpo e da nossa casa e do nossos filhos, aí a gente 
começa a lutar pra ser independente. 

O entusiasmo de Lana com o espiritismo sofreu certo abalo após alguns 
meses. Em seu relato, aponta o tratamento com Irmão Paulo como um dos ele
mentos marcantes neste processo de desencantamento com o centro espírita. 
Lana participara de um atendimento com o terapeuta e fora recomendada a deitar-
se sobre um lençol branco assim que chegasse em casa, ficando por algum tempo 
nesta posição. Como já lhe havia acontecido anteriormente, após o atendimento de 
cura espiritual com Irmão Paulo, retornara à casa invadida por um certo mal-
estar, sentindo-se pesada, com dor de cabeça. No dia seguinte, fora ao centro 
conversar com sua entrevistadora sobre o ocorrido; ela não estava e Lana sentara-



se, chorando, em um dos bancos no pátio. Contou-nos ter sido socorrida por uma 

mulher que sabia trabalhar no centro. Esta explicara-lhe o cerne do tratamento de 

Irmão Paulo: segundo ela, seu objetivo era bloquear os guias de Lana. A mulher 

recomendara-lhe, então, que voltasse para casa, acendesse uma vela para seus 

guias e, ajoelhada, orasse, pedindo-lhes perdão. Se assim fizesse, poderia reverter 

o processo. Além disso, aconselhara-lhe a procurar outro centro, mais próximo à 

linha da umbanda, pois no Protetores Espirituais não poderia contar com aprova

ção ao seu tipo de mediunidade. 

O gradativo afastamento do centro fez-se acompanhar pelo interesse cres

cente em um tratamento proposto por um paranormal, que apresenta-se semanal

mente em um programa de televisão. No programa, realiza um trabalho em que pede 

os telespectadores que segurem nas mãos algum objeto de metal e tentem transferir 

para este objeto todos os problemas, preocupações, enfim, tudo aquilo que os aflige. 

O resultado, segundo o terapeuta, pode ser o aquecimento do metal, sua deforma

ção ou até mesmo o seu rompimento. Lana relata estar sendo muito boa para ela esta 

experiência, comenta estar conseguindo entortar e até quebrar talheres. Em sua 

descrição, reaparecem imagens que povoavam seus relatos da terapia espírita. Lana 

diz que além de sentir muito calor, tem a impressão de ter voado e de muita 

luminosidade. No momento em que retoma, uma sensação de bem-estar a invade. 

A idéia de ser capaz de curar-se a si própria mobilizou-a, sem dúvida, bastante: 

Foi incrível, né? Ε a gente colocou toda a força que a gente tivesse, toda 

força, tá? Então ele falou com.. . assim, né? Eu disse: "agora é minha 

vez também", né? Eu tava muito chateada, eu disse: "não, agora dessa vez, 

eu vou ficar boa". De vez, né? Certo? Que boa já estou, vou ficar melhor... 
vou passar pra melhor, né? Ε aí, naquele momento, eu coloquei e ele disse 

"é um, vou contar", e aí quando ele começou a contar, eu aí fechei os olhos 
e aí, com a força da mente eu quebrei o garfo, assim... partir em dois peda

ços. Com a força da mente, que ele mandou largar a... energia negativa toda 
ali... naquele metal... porque, que ia quebrar, as força dos fluidos ruins, 

negativo. Mas isso a gente precisava ter... força de vontade e ter força 

espiritual também, né? Porque não foi.... aconteceu com todo mundo não, 

viu? Teve gente que ficou com... com as coisas na mão e não conseguiu 

nada. Mas eu, naquele momento, com as lágrimas nos olhos, e joguei tudo 
o meu pensamento, toda a minha energia ali, e aí eu consegui. Eu aí conse

gui, mesmo, parti o garfo, com a força do pensamento. Aí é que é que a 
gente pode ver, com a força do pensamento, a gente pode remover monta

nhas de um lado para o outro, né? Isso não acontece muito. A gente tem 
que ter... bastante força, né? Ε hoje ele disse que voltaria de novo, né? Ε 
depois dali me senti bem, porque eu voei aquele momento, junto com o 
sofá, fui para bem longe de mim. Aí eu saí de mim, fui parar no outro lugar. 
Nossa! U m lugar bem claro, um lugar... cheio de luzes... que me suspendia 
como o vento, como uma água anda, me senti a própria. Quando voltei, 
estava ótima. Cheia de energia positiva. Tava forte, tava corajosa... 



MARA 

Mara tem 31 anos e, segundo seu irmão, sofre de 'problemas de cabeça' há 

cerca de dez anos. Já internou-se em hospitais psiquiátricos inúmeras vezes e, 

atualmente, submete-se a acompanhamento psiquiátrico no Centro de Saúde Men

tal, onde, após breve consulta com o médico - centrada quase inteiramente em 

questões sobre os efeitos e tolerância a medicação - , recebe nova leva de remédios, 

que toma com regularidade. Mara diz não gostar do sono que os remédios lhe 

provocam, fazendo-a sentir-se inativa, como um 'parasita'. 

A infância de Mara e seus irmãos foi bastante difícil: tanto eles quanto a 

mãe foram vítimas de constante violência e abusos por parte do pai, o que culmi

nou com a separação do casal. Atualmente, Mara reside com irmã Rosa, que 

também sofre de problemas mentais, em uma pequena casa herdada da mãe, já 

falecida, situada em um subsolo que denomina de 'calabouço'. É uma casa úmida, 

escura e fétida, talvez pelo fato de que Rosa, em estado bastante grave, não tenha 

cuidado algum com a higiene. Mara dorme em um corredor, que a chuva invade 

quando intensa, deixando o quarto para Rosa. Sente-se bastante incômoda neste 

espaço; freqüentemente se queixa de viver na lama, na imundície, e expressa o 

desejo de poder construir sua própria casa na laje batida sobre o teto do 'calabou

ço', parte da qual utilizou-se na construção da casa de um dos seus irmãos. Embo

ra Mara conte com vários irmãos e uma irmã na vizinhança, apenas o mais velho, 

José, encarrega-se de cuidar dela e de Rosa. Além de responsabilizar-se pela ad

ministração dos medicamentos e pela alimentação das irmãs doentes, José e sua 

esposa também criam um filho de Mara, de aproximadamente oito anos, que faz 

companhia ao seu próprio filho, da mesma idade. 

Mara descreve suas crises, as quais geralmente conduzem à decisão de 

internamento, como períodos de desleixo com a aparência e agressividade, causa

dos pela interrupção do uso de medicamentos. 

Se eu num tomar o remédio regularmente, eu fico afetada por isso. É, 
pego uma criança, imagino que a criança tá bulino em mim, aí bato na 
criança. Já tirei sangue de uma mocinha, na boca, dei na boca, pela rua. 
Num pentio o cabelo, esqueço de mim. 

Embora recorra a internamento durante as crises de Mara, José desconfia da 
interferência de causas espirituais: conta que, certa vez, quando levou Mara ao hospi
tal, uma senhora que ali se encontrava acompanhando um parente, chamara-o à parte 
para dizer que tirasse Mara dali, pois seu problema era de outra ordem: "sua irmã não 
é louca, não". José, de fato, conduziu sua irmã a várias agências religiosas. Inicialmen
te, levou-a a uma casa de Candomblé, onde Mara permaneceu durante um mês, sob 
os cuidados da mãe-de-santo, e onde se associou sua doença a um "feitiço brabo". 
Mara descobriu-se médium e com Iemanjá por guia: "Acho que é Iemanjá né? Ε diz 
que essa... ela me guia, e eu sou dela (...) Diz que ninguém pode com ela". 



A estadia de Mara na casa da mãe-de-santo foi conflituosa: sentindo-se 

presa, muitas vezes entrou em confronto físico com quem tentava impedi-la de sair. 

Brigou também com a mãe-de-santo e a filha, que estava saindo com o ex-namorado. 

No confronto com sua rival, ela diz ter encontrado forças em Iemanjá, que constituiu, 

sem dúvida, uma das imagens mais fortes que o candomblé lhe forneceu: 

disse que a santa tava em cima de mim, a santa, a que tem as força das 
águas, Iemanjá, e tem cabelão (...) e ninguém pode com ela, ninguém 
pode mermo não, que ela num permite, da... da força do mar (...) Aí eu 
olhei pr'aquela santa, menina, aí me deu uma força, me deu uma força, 
eu nunca ti... nunca que eu arranjei aquela força assim. Eu fui em cima da 
filha dela, foi. Eu parecia a mulher su... a mulher super-homem. 

Mara considera que o período na casa da mãe-de-santo teria sido negativo 
e agravado seus problemas: 

Do candomblé. Eu fiquei nervosa pra sair de lá, nervosa menina. (...) 
Porque eu só via coisa ruim assim, um fedor assim, o trabalho, muita 
gente, um entra-e-sai, zoada de tambor, essas coisa. Isso tudo me botava 
mais zoada ainda, azuada. 

A situação de Mara agravou-se posteriormente com o falecimento da mãe, 
que se traduziu em um momento extremamente difícil para ela, ocorrendo logo 
após seu retomo de um longo período de internamento. Dopada, sob o efeito de 
forte medicação, ela conta não ter podido chorar a morte materna: 

Ε eu me senti muito mal, eu fui chorar com um mês dela falecida. (...) 
Comecei a ter a crise, daqui a pouco pensaram que eu ia voltar de novo 
pro internato, eu tava precisando de nada, foi o choro mermo que tava 
preso, de tanto soro que eu tomei, soro e injeção que eu tomei. 

A imagem da mãe é presença constante na vida de Mara. Com o tempo, ela 

passou a comunicar-se por meio de sonhos com a mãe, que era espírita, e por 

vezes é subitamente preenchida por seu espírito, que fala através de seu corpo, 

coisas que ela escuta. É o que Mara chama de "manifestar" a mãe: "eu tava 

manifestando minha mãe direto (...) eu falando (...) é, falando por ela (...) é, a voz 

dela através de mim". 

Mara descreve suas sensações e sentimentos durante esses momentos de 

manifestação da mãe: 

Só, assim... só tensa, ficava tensa. (...) Eu ficava tensa, ou seja, sentia... 
paralisada. (...) Eu ficava assim meio zonza, mas depois voltava tudo 
assim, as coisa eu lembrava tudo de novo (...) Num me sinto mal não, é. 
Pelo contrário totalmente, eu me sinto muito bem. 

Após a tentativa frustrada de tratamento no candomblé, Mara passou a 
freqüentar, por conta própria, a Igreja Universal do Reino de Deus, onde, confor
me diz, teria melhorado com as orações, porém não encontrando nem a cura nem 



a explicação para a sua doença. Tampouco encontrou aceitação para as manifesta

ções de sua mãe. Após algum tempo de comparecimento à igreja, decretaram-na 

curada e aconselharam-na a deixar a medicação. Seguindo as instruções, Mara 

pouco depois entrou e m crise e foi mais uma vez internada. Ao voltar do 

internamento, retornou à igreja. Nos cultos, passaram a conduzi-la à sala reserva

da às crianças, o que a deixou muito aborrecida, fazendo-a parar de freqüentar a 

igreja: "Aí mandaram pra esse lugar de menino, né? (...) Mandou me levar pra 

essa sala, lá onde fica as criança. (...) Foi, mandou uma obreira ficar lá conver

sando comigo, distraindo comigo, né? Isso é ajudar a me dar solução? Nunca! Aí 

eu me senti completamente isolada nas Igreja." 

Em uma das suas manifestações, a mãe de Mara pediu a seu irmão, José, 

que a levasse para um centro espírita. Bastante impressionado com o conteúdo da 

manifestação e convencido há algum tempo de que o problema da irmã não seria 

orgânico, mas espiritual, José seguiu seus conselhos e a encaminhou para o cen

tro Espíritos de Luz, que Lana também freqüentava. No primeiro dia, por ocasião 

do passe, Mara começou a rir e "manifestar" sua mãe. Estranhamente, o espírito 

falou de rosas e escuridão: "Falei que num queria nada sobre rosas (...) e queria 

todo mundo ficar no escuro, que ela tava foi no escuro (...) Na escuridão. Se ela 

visse uma rosa, ela ia piorar pra ela, onde ela tava. (...) Ela tava foi no escuro." 

Apesar dessas palavras, Mara insiste em afirmar que sua mãe é boa e habita o céu. 

Sustenta o argumento de que, se ela está no escuro, é por escolha própria, porque 

só daí pode intervir na vida dos filhos: 

Eu fiz uma oração apelando por Jesus pra ela ir pro claro, mas ela num tá 
no claro porque ela num quis. (...) Quando ela tava no escuro, ela tava 
muito nervosa, né, baixou em mim e tava muito nervosa, preocupada 
comigo. Quando ela vai pro escuro, ela procura saber ali sobre a família, 
a família que ela deixou. 

Mara passou a receber passes regularmente no centro, dizendo sentir-se 

bastante leve após as sessões. Indagada sobre o que ocorre durante o passe, 

explica: 

Fazem trabalho também, fazem trabalho assim, como assim, passando a 
mão assim pela frente da pessoa, o trabalho é esse. (...) É silencioso, o 
lugar é escuro. É escuro, tem... tinha um quarto fechado, sem ener... com, 
com ener... agora tem uma ene... tem uma lâmpada azulzinha, fica assim 
ao... assim no meio. (...) ...e tem a musi... a música, né, que bota bem 
baixinha. (...) Começa a, a né, fazer os trabalho assim na frente da pessoa, 
é dar... passar a mão pela frente assim, na cabeça, na testa. Se for no 
coração, eles faz, vão fazendo trabalho, é mexendo assim, feito como se 
fosse no tempo daquele do... já passou até na televisão, de um mágico, 
como uma mágica. Assim, na frente assim da pessoa. (...) Uma mímica, ele 
fazia uma mímica. 



As manifes tações de sua mãe no centro repet i ram-se outras vezes , 

justificadas pelo espírito como tentativas de ajudar à filha doente, em obediência a 

ordens de Jesus. Os médiuns do centro, porém, não incentivaram Mara a susten

tar esta comunicação com sua mãe, argumentando que a manutenção de vínculos 

com pessoas mortas prejudica tanto a vida dos vivos, quanto a evolução dos 

espíritos. Mara não acata esta restrição: 

Mas ela num me atrapalha não, quando ela baixa assim em mim, é quando eu tô 
assim pra dormir (...) Num é todo dia e eu me sinto bem com ela (...) Mas num 
obedeço eles [as pessoas do centro] não, eu escuto minha mãe falar, eu aceita 

As repetidas manifestações de Mara durante as sessões fizeram que os 

médiuns decidissem administrar-lhe o passe individualmente, de modo a não per

turbar os demais participantes/clientes. 

O problema de Mara foi desde logo interpretado como um caso para a 

sessão mediúnica. Além de incorporar sua mãe nas mais variadas e impróprias 

situações, Mara passou a manifestar um outro espírito, bastante agressivo, que ela 

identificou como o pai do seu ex-namorado e ao qual se refere como "o velho". O 

espírito disse estar nela encostado por vingança, por ela não ter ficado com seu 

filho. Mara e seu irmão José, que acompanha de perto suas manifestações, consi

deram a obsessão desse espírito como a causa de sua doença. Embora os médiuns 

não tenham apontado a identidade do espírito obsessor ou mesmo sabido que, 

para Mara, tratava-se de alguém bem conhecido, a seu ver a verdadeira causa de 

sua doença fora descoberta no centro: "Descobriram né, naturalmente, que minha 

doença num é doença mental, num é pobrema de cabeça que eu tenho ni mim. Ε 
um morto, um espírito do morto por vingança". 

Mara tivera um contato próximo com tal velho em vida, participou do seu 
enterro e conta que sonhava muito com ele morto, com a boca aberta. Diz tam
bém que via o seu vulto. 

Eu só sonhava no escuro e via um vulto, vulto na minha frente. Quando 
num era na minha frente, era nas costa, ele passava assim. Na primeira 
vez, no início da minha.... da minha aluci... do lance na cabeça, eu via 
assim na minha frente o vulto dele. (...) Foi. Ε sonhava, né? Sonhava ele com 
a boca aberta, a mesma coisa quando ele morreu. Sonhava com ele. 

É interessante o modo como Mara concebe a interferência do espírito na 
origem de seu problema, combinando um modelo material ou orgânico - em que 
o problema possui um substrato orgânico e situa-se em um determinado lugar do 
corpo - a um modelo de causalidade espiritual: 

Tenho problema de faltando líquido na cabeça. (...) Ε [o espirito da mãe] 
disse que um lado de mim tá faltando né, san... num corre muito sangue 
na minha cabeça. (...) É ele [o velho], ele penetrou na... ni mim, porque ele 
me conhecia muito bem. 4 



Mara descreve as manifestações do velho através do seu corpo como ex

tremamente incômodas, seguidas de tosse e dor na garganta, em oposição às 

manifestações da mãe. 

O pessoal lá acalmando o espírito, dizeno assim: "o senhor é muito bom, 
o espírito é muito bom, tenha, tenha a gentileza de ir embora, né, de ir 
embora, agora o senhor vai embora". Ele roncano, todo grosso, aí ele 
ba... todo brabo, bruto. (...) Aí tossia, eu tossia muito, me... me cansano. 

Como Lana, Mara encontrou dificuldades em adaptar-se ao ethos espírita 
e, mais especificamente, em ajustar-se ao modelo de relação com os espíritos 
preconizado pelos médiuns. Em uma das sessões por nós presenciadas, os médiuns 
falavam a Mara que se despregasse do espírito de sua mãe e assumisse o controle 
do seu corpo: "abaixo de Deus" - diziam-lhe - "quem manda no nosso corpo 
somos nós". Apesar de repetir em alguns momentos tal discurso, Mara continua 
'deixando' seu corpo ser invadido pelo espírito de sua mãe e não quer abrir mão 
dessa experiência: 

Mas já me ensinaram pra eu dizer que eu mando em mim, no meu ser, que 
ninguém mais, abaixe mais do que Deus, manda em mim, do que Deus, e 
mando nos meu... os meu sentimen... meu né, em minha matéria. (...) É, me 
explicam pra os mortos num ficar tomano conta de mim, de... radiando 
assim, me atrapalhando. (...) Fala né, pra a gente responder junto com ele 
a palavra (...) é que eu mando em meu cor... em meu... né, eu tenho... quem 
manda em meu corpo sou eu, quem manda em meu... na minha alma sou 
eu, no meu sentimento sou eu, a não ser, debaixo de Deus sou eu. 

Durante todo o período em que permaneceu no espiritismo, Mara seguiu 
vivenciando o que para ela constituíam duas manifestações bem distintas: os espí
ritos de sua mãe e do velho. Este último representa o mal que se está 'queimando 
no deserto ' , em oposição à sua mãe, que está no céu e obedece às ordens de 
Jesus. Presença constante nas narrativas de Mara, é Jesus quem ordena, protege 
e, por vezes, até castiga sua mãe quando esta apresenta algum comportamento 
faltoso (certa vez a proibiu de manifestar-se em Mara porque havia mentido e 
xingado). Conforme a tradição do catolicismo popular, Jesus está acima de todos: 
do velho maléfico, da mãe - espírito bom, mas ainda marcado de falhas humanas 
- , de Mara e mesmo dos representantes da religião estabelecida. 

Vivendo em seu corpo uma tensão bastante nítida entre o bem e o mal, 
Mara veio a vislumbrar uma luta para destruir o velho com o apoio de sua mãe: 

Eu sei que eu tava escutando a voz dele, ele dizeno que tá se assando, 
que tá se queimando lá onde ele tá, lá no infinito. Ele disse até ao pessoal 
lá na... no centro espírita que ele era do deserto. (...) o velho se lamentan
do dizendo que o corpo dele tá se sentindo queimando. (...) Eu disse que 
Jesus vai destruir ele, se Deus quiser, até ele me deixar em paz. Quando a 
alma né, pra destruir, eu quero que ele se destrua, pelo... pelo que me fez. 



Eu também sou assim, viu? Eu acho que se eu tivesse morrido... acho que 
aquele velho num existia lá no outro mundo. (...) É, já tinha dado um fim, 
eu junto com minha mãe, minha mãe tá no céu, porque ela anda pela terra 
um pouco, vagando um pouco, mas dei o endere... ele já disse daonde ele 
era, do deserto. Do deserto ninguém pode, né? 

Embora Mara afirmasse sentir-se melhor no espiritismo, sua assiduidade 
no centro decresceu, ela mesma admitia faltar muito às sessões e chegar atrasa
da, quando ia. Decorrido algum tempo, deixou de comparecer à mediúnica, pois 
não podia concordar com a abordagem ali adotada com relação aos dois espíri
tos que manifesta. A prática espírita de doutrinação dos espíritos obsessores 
não só fazia desaparecer o que para ela eram nítidas diferenças entre os espíritos 
da mãe e do velho - um benigno, o outro, maligno - , como parecia quase rever
ter a ordem natural das coisas. Tratavam o velho com cordialidade, diz Mara, 
explicavam-lhe com gentileza que necessitava deixar de vez o mundo dos vivos. 
Merecedor, segundo seu ponto de vista, de uma abordagem agressiva - pois 
era, afinal, do inferno - só encontrava no centro palavras amenas: falavam-lhe 
com calma e cautela, chamando-o de irmão. Entretanto, exortavam também sua 
mãe, espírito do bem, a sair, de uma forma que lhe soava de certa maneira 
intolerante. Mara conta, com mágoa, como uma senhora do centro tratava sua 
mãe com rudeza, mandando-a ir embora, ao passo que perante o velho, que era 
bruto e mau, simplesmente "afrouxava". 

Insatisfeita com o espiritismo, ela aceitou o convite de uma vizinha crente 
e voltou a freqüentar a Igreja Universal do Reino de Deus, onde manifestou o 
espírito do velho que, a seu ver, enfim recebeu um tratamento adequado: o pastor 
chama-o de demônio, xinga-o e ordena que volte para o inferno, de onde veio. 
Segundo Mara, as pessoas da igreja são muito mais fiéis que as do centro; lá, a 
oração é forte. Relata que, quando ora, sente o mal batendo em sua cabeça, que
rendo sair; formam-se então caroços parecidos com espinhas. Mara passou a 
freqüentar a igreja diariamente e se considerou curada. 

Ambicionando tornar-se obreira na igreja, diz precisar, no entanto, de muita 
dedicação para chegar ao cargo. Iniciado, com um crente, um relacionamento que 
parecia promissor, apresentou-o à família e vislumbrou a possibilidade de uma 
união conjugal. O relacionamento, porém, não durou muito, pois o rapaz termi
nou-o, alegando estar desempregado. Por incentivo do pastor, Mara deixou de 
tomar os remédios prescritos pelo médico. Adveio-lhe uma nova crise, mas esta 
foi contornada sem ser necessár io o in ternamento . José, que desaprova o 
envolvimento de Mara na Igreja Universal, levou a irmã de volta ao centro durante 
o período da crise. Entretanto, quando melhor, ela voltou a freqüentar a Universal e 
diz que não irá mais ao centro "nem amarrada", pois naquele ambiente "tem muito 
morto". Seu discurso já revela influência do modelo pentecostal. Na igreja, ela for
mula uma nova leitura para seu problema, afirmando que o espírito a incomoda 



porque o filho do velho, com quem namorava, fez um trabalho contra sua pessoa. 

Alega comunicar-se atualmente com o ex-namorado, que é vivo, mas diz que a 

comunicação se processa por telepatia. 

Mesmo continuando a freqüentar a igreja, Mara não adere ao modelo 

pentecostal sem conflitos. Como no centro, também não encontra na igreja apoio 

para suas comunicações com a mãe. Mara relata o esforço inútil de sua mãe, mani

festando-se durante um culto, para explicar ao pastor, em meio a um turbilhão de 

gritos e orações, que viera com boas intenções, apenas para saber quando sua filha 

estaria curada, de modo que recebeu tratamento semelhante àquele reservado ao 

velho: foi expulsa e chamada de exu. Por mais que tente, Mara sabe não haver lugar 

no ritual para essa imagem que cultiva e que a possui. Neste contexto, mais uma vez 

recorre à imagem do Jesus poderoso e mediador, imagem que lhe permite conviver 

com o conflito entre a vontade de sua mãe de continuar manifestando-se e a ordem 

da igreja de expulsar, como qualquer outro espírito ruim, a mãe de sua vida definiti

vamente. Em seus relatos, Jesus aparece ora autorizando a mãe a seguir manifestan

do-se, ora proibindo-a de fazê-lo em razão do hábito, que já a caracterizava em vida, 

de xingar e mentir. No presente, Mara praticamente não manifesta mais sua mãe: 

diz que puseram-na no céu errado e que está agora mais distante. 

IMAGENS Ε A TRANSFORMAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

As histórias de Lana e Mara convidam-nos a elaborar o sentido que se 
atribui ao termo 'significação da experiência'. Em primeiro lugar, demostram que a 
idéia de que uma experiência adquire significação pode conduzir a alguns mal-enten
didos, se com isso compreeendemos um processo inequívoco e já concluído, pelo 
qual uma experiência disforme, desprovida de sentido, é finalmente ordenada em 
uma totalidade significativa. As trajetórias de Lana e Mara na religião não descrevem 
um processo desse tipo; elucidam, antes, a convivência de ambigüidades, indefinições 
e mesmo contradefinições, e sua superposição aos novos significados e identidades 
propostos no ritual. O que essas trajetórias trazem à reflexão não é tanto um exem
plo do que pode ocorrer, em termos de tratamento, quando se tem uma adesão 
religiosa incompleta, mas uma ilustração do fato de que a vida nunca se enquadra 
perfeitamente nos contextos de significado elaborados para explicá-la. 

Em segundo lugar, os casos deixam claro que só se pode falar de significa
ção ou mesmo ressignificação da experiência se estendermos o sentido desse 
termo para além de uma mudança de representações ou do aprendizado (intelectu
al) de um novo modo de representar a doença. As mudanças que se insinuam no 
significado das experiências de Lana e Mara expressam, sobretudo, uma compre
ensão do contexto de aflição que corresponde menos a uma nova apreensão inte
lectual desse contexto do que a um novo modo de imaginá-lo, e, assim, de ajustar-



se - e transcendê-lo - pela elaboração e/ou desenvolvimento de imagens. Compre
ender suas trajetórias religiosas exige uma reflexão sobre o papel das imagens, ou 
antes, da imaginação, na configuração das experiências - de doença, conversão, 
melhora ou piora - que vivenciam. 

Nos relatos de Lana e Mara encontramos vários exemplos do processo de 
imaginação que se conduz no interior de instituições religiosas. Lana menciona com 
bastante ênfase uma conversa com a entrevistadora do centro espírita (etapa pres
crita do tratamento), em que esta descreve seu estado mediante a imagem de um 
guarda-roupa desarrumado. Esta imagem produz sobre Lana um forte impacto, que 
é preciso entender: primeiramente, não apenas descreve o seu problema, como 
também aponta no sentido de uma solução, pois afinal, um guarda-roupa desarru
mado é fundamentalmente um guarda-roupa a arramar. Seguindo o modelo de Peirce, 
pode-se dizer que a imagem (signo) refere-se ao problema de Lana (seu objeto), 
recolocando-o conforme a ótica de uma perspectiva futura (que é o interpretante do 
signo): oferece, assim, elementos para que se esboce com maior clareza um projeto 
de cura. Interpretar a imagem é encontrar sua abertura para o futuro. Esse ponto 
nos conduz diretamente ao papel das imagens na elaboração de projetos. 

No projeto desenha-se um esboço de futuro, que nem sempre corresponde 
a um encadeamento de proposições abstratas, senão a uma série de imagens va
gas , que se e l a b o r a m , t ê m seus con to rnos p reench idos , e mu i t a s vezes 
redesenhados, no curso da ação. Quando elaborado inicialmente e no processo 
mesmo de sua realização, o projeto não é dotado da clareza que lhe atribuímos uma 
vez concluída a ação: é, antes, uma sucessão de imagens ou esboços sobre 
um fundo sempre móvel de indeterminação. É assim que se trabalha a imagem do 
guarda-roupa desarrumado no diálogo entre Lana e a terapeuta espírita, como um 
esboço a ser gradativamente preenchido. A terapeuta esforça-se por conduzir esse 
processo de imaginação, apresentando elementos da doutrina espírita como pas
sos, para que Lana livre-se da desordem em que se encontra sua vida; busca uma 
confluência entre o projeto individual de Lana e o ethos espírita. Seu sucesso 
depende, primordialmente, de que Lana compreenda a imagem que lhe apresenta. 

Mas em que consiste de fato essa compreensão? Lana não capta a imagem 
que lhe oferecem no centro apenas como uma analogia a desvelar intelectualmen
te, uma formulação que contempla à distância para compreender; antes, vê-se 
envolvida na imagem, transportada subitamente para um quadro que não apenas 
representa sua vida, mas é sua vida. Seria correto dizer que Lana compreendeu a 
imagem proposta no centro, mas não porque foi capaz de decodificá-la, decom¬ 
pondo-a em suas unidades mínimas de sentido, nem tampouco porque logrou 
acrescentar-lhe algo, preenchendo o esboço sugerido pela terapeuta, mas especi
almente por haver-se identificado ou 'sintonizado' com a imagem. Imagens não 
escondem significados ocultos - interpretá-las não é desvendar esses significados 
- , e dizer que Lana adiciona elementos de sua vida à imagem é ainda uma descri¬ 



ção muito pobre de um ato de síntese (imagem-ato na concepção sartriana) que 
implica um situar-se no universo da imagem apresentada. A compreensão aqui 
consiste, sobretudo, em um engajamento ativo no mundo da imagem. 

As experiências do passe que Lana e Mara vivenciam no centro espírita nos 
trazem outro exemplo interessante da produção de imagens em contextos ritu
ais, em que j á não se observa um papel tão direto do terapeuta na condução do 
processo de imaginação. No caso de Mara, o movimento das mãos efetuado 
pela passista e m torno do seu corpo a transporta para o mundo da mágica: ela vê 
a passista como um mágico que produz outras realidades descrevendo círculos 
no ar com as mãos. O apelo que o passe exerce sobre Mara funda-se em parte 
sobre essa imagem. Mas não se pode resumir a experiência de Mara à simples 
visualização da passista-como-mágico; imaginar é um engajamento sensorial que 
neste caso envolve, além da visão, um senso de relaxamento corporal ou um 
estado de calma, tal como descrito pela própria Mara. O mesmo sucede-se com 
Lana, que relata sair de si mesma durante o passe. Supor que, neste caso, Lana 
está apenas utilizando uma analogia para expressar um estado de bem-estar psi
cológico significaria esquecer que - conforme se evidencia em sua narrativa - não 
sentir mais os pés no chão constitui para ela uma experiência de fato encarnada. O 
passe a renova porque a toma leve. 

Apenas considerando a imaginação enquanto ato que engaja os sentidos é 
que se pode entender as experiências que Lana descreve valendo-se do conceito de 
energia, idéia-chave da doutrina espírita que ela parece ter efetivamente incorporado 
à sua vida cotidiana. A energia positiva que sente no passe, ou quando assiste ao 
programa televisivo do terapeuta, traduz-se em uma sensação de leveza - de "voar 
como o vento" - e de luminosidade. Da mesma forma, a energia acumulada que ela 
identifica como elemento causador de sua aflição é um choque que sente em algu
mas sessões espíritas ou quando morre alguém conhecido. A imagem da energia 
(choque) é antes tátil que visual, envolvendo uma experiência encarnada da idéia 
abstrata de energia: o choque (imagem) é a energia que nos fere quando "metemos 
o dedo em uma tomada", é sentir a energia na pele. A imagem funciona como uma 
ponte entre um conceito geral da religião e uma experiência bastante cotidiana. É o 
caso igualmente dos caroços que Mara sente brotar em seu rosto nos rituais de cura 
operados na Igreja Universal: a imagem é tátil, mas o tato arrasta consigo a visão e, 
quem sabe, também o olfato (o cheiro dos caroços que rompem no rosto). 

Retomando o esquema de Peirce, pode-se dizer que, no exemplo de Mara, 
a imagem/signo - caroços que brotam na face - volta-se para o objeto imediato 
(aquele diretamente representado no signo) que é a oração proferida, e refere-se 
ao objeto dinâmico (para o qual o signo aponta indiretamente, sem jamais poder 
esgotar) que é a experiência de doença. Por fim, desenvolve-se um desenlace para 
a situação-problema apresentada (seu interpretante): os caroços que se rompem 
são de fato o mal que está sendo expelido. No caso de Lana, por sua vez, a 



imagem/signo - o choque - tem como objeto imediato um conceito ainda vago ou 
abstrato de energia aprendido no espiritismo, e como objeto dinâmico, sua experi
ência de aflição. O interpretante é tanto uma nova dimensão vivida do conceito 
(energia acumulada como causa do seu nervoso), quanto um sinal, dentro dos 
planos de Lana, de que algo está para acontecer. Talvez ainda se possa identificar 
mais um interpretante nesse caso, correspondendo ao que Peirce chama de 
interpretante lógico (um hábito suscitado pelo signo), e ao qual podemos nos 
referir mediante o conceito de 'modo somático de atenção' desenvolvido por 
Csordas (1993): uma maneira de atenção corporal a certas situações e/ou pessoas. 
Elaborando essa hipótese, pode-se supor que a inserção de Lana em um universo 
religioso afro-espírita (não necessariamente em uma instituição religiosa) tê-la-ia 
conduzido a desenvolver experiências corporais que lhe permitem compreender 
determinados contextos - no sentido de situar-se ativamente neles - antes mesmo 
de interpretá-los em uma dimensão intelectual. A sensação do choque seria justa
mente uma dessas experiências corporais adquiridas. 

O engajamento do corpo nos processos de imaginação é algumas vezes 
vivido como um engajamento total da pessoa, uma fusão (ou quase) entre imagem 
e self, que, interessantemente, Sartre descreve, ao tratar dos casos de imitação, 
como possessão. Imaginar é, então, incorporar a realidade da imagem. A histó
ria de Mara caracteriza-se por processos imaginativos desse tipo. O candomblé 
apresenta-lhe a imagem de Iemanjá como seu orixá: "diz que ela me guia... eu 
sou dela". Mara retém e reelabora alguns traços dessa imagem genérica que 
admira: Iemanjá-para-Mara é a força do mar, a santa do "cabelão" solto (tam
bém ele signo da força bruta das águas), com quem "ninguém pode". E m uma 
situação de conflito, que parece demandar de sua pessoa justamente tais quali
dades, a Iemanjá admirada toma-se também a Iemanjá vivida: Mara então se 
descobre Iemanjá com toda sua força. A imagem inscreve-se no corpo - é aqui 
uma imagem corporal de força e enfrentamento - ; porém, ao invés de uma anula
ção de Mara no seu universo, parece produzir um estado híbrido, em que signo e 
objeto ameaçam fundir-se em uma nova identidade: 'Mara-com-Iemanjá' (seu 
interpretante). Essa identidade de certo modo frágil e temporária fez de Mara uma 
"mulher super-homem", como ela descreve. 

U m tanto distintas dessa experiência, temos as imagens da mãe e do velho 
que Mara vivência com certa freqüência em seu cotidiano. Nesses dois casos, já 
não parece apropriado falar em formação de uma identidade híbrida (entre o sujei
to e a imagem/objeto), senão de uma experiência de alteridade radical, ou total 
deslocamento para o domínio da imagem, em que Mara experimenta o corpo ora 
como seu, ora como de outro. A incorporação da imagem caracteriza-se aqui por 
uma certa tensão entre ser o mesmo e ser o outro, o que pode assumir tanto 
contornos positivos, como é o caso da manifestação da mãe, com quem Mara 
dialoga, quanto negativos, como na manifestação do velho. É como se o corpo se 



tornasse palco do encontro entre dois seres: assim é que Mara escuta e responde 
as palavras do velho e da mãe. Construída no corpo, a imagem recria uma história 
passada, da qual Mara foi protagonista, constituindo o que Stoller (1997), ao 
tratar da possessão, chama de memória encarnada. Mais importante ainda, man
tém essa história em curso, por meio dos encontros e conflitos que continuamen
te envolvem Mara, sua mãe e o velho. 

Neste ponto, o papel da emoção na construção da imagem vivida mostra-se 
fundamental. Embora a identificação entre Mara e as figuras de Iemanjá, sua mãe 
e o velho oriente-se pelo conhecimento que ela tem acerca de cada um desses 
'objetos' , é o sentimento que motiva e permite que se complete a síntese imagina
tiva. A admiração nutrida pelo orixá genérico, sua forte ligação afetiva com a mãe 
e os sentimentos de temor e suspeita suscitados pelo velho põem em curso, e em 
larga medida sustentam, as imagens que Mara vive. Nesse processo, arranca-se a 
imagem de sua existência enquanto signo para reclamar sua realidade ou, parafra
seando Merleau-Ponty (1994:248), a significação termina por devorar o signo. 

Se as três imagens incorporadas por Mara convergem para sínteses própri
as, pessoais, produzidas com base em um estoque anterior de conhecimentos e 
experiências acumuladas, diferem, todavia, quanto à sua ancoragem em contex
tos institucionais. Ao passo que a incorporação de Iemanjá constituiu uma experi
ência aprendida na religião, partindo mesmo do habitus formado no interior desta, 
a manifestação da mãe falecida ou do velho não apresenta o mesmo enraizamento 
institucional. A manifestação de Iemanjá parece, a princípio, ser aceita no terreiro 
freqüentado por Mara (é um conflito pessoal com a mãe-de-santo que conduz à 
ruptura do seu vínculo com o candomblé), ao contrário das incorporações da mãe 
falecida e do velho, que não encontram legitimação, nem no centro espírita nem 
na Igreja Universal. Tampouco os guias de Lana - imagens que traz consigo de 
uma história passada - legitimam-se no centro. 

No centro espírita, Mara apresenta grande dificuldade em ajustar-se ao 
modelo de autocontrole pregado pelos médiuns, o qual, no seu caso, demanda que 
abdique de manifestar sua mãe. Também Lana sofre dificuldade semelhante: o 
controle de si implicava o bloqueio dos guias que, no passado, haviam-na ajudado 
a curar-se. Nada mais estranho ao universo imaginário das duas - talvez se possa 
dizer, ao universo imaginário das classes trabalhadoras brasileiras - do que o indi
vidualismo embutido em tal mensagem, a noção de um 'eu ' bem demarcado sob o 
comando de uma vontade una que é a razão. Lana reage a tal concepção, afastan
do-se do espiritismo, porém continua vivenciando o poder de sua energia ao assis
tir o programa de Urandir; Mara volta-se para a Igreja Universal. Diferentemente 
dos médiuns espíritas, os pentecostais não pregam um controle individual sobre o 
corpo, a ser paulatinamente assumido como sinal de independência e evolução, 
mas uma entrega radical e súbita do corpo e da vontade ao controle de Deus (e, 
p o r t a n t o da igre ja que O r ep re sen t a ) . E n t r e t a n t o , e m b o r a o m u n d o do 



pentecostalismo seja mais próximo de Mara que o universo individualista do espi

ritismo kardecista, tampouco oferece qualquer chance para uma aceitação e reco

nhecimento do caráter particular e benéfico das manifestações de sua mãe. 

CONCLUSÃO 

As experiências conflituosas vividas por Mara e Lana no âmbito do 
pentecostalismo e espiritismo colocam uma questão bastante importante no que 
concerne aos processos de imaginação desenvolvidos em contextos religiosos. 
Chamam a atenção para o fato de que não se pode assumir de antemão que o 
desenrolar de tais processos enquadre-se perfeitamente no contexto do ritual de 
cura, como se antes de buscar tratamento em uma instituição religiosa, apenas 
estados confusos e caóticos caracterizassem o eventual cliente. Imagens podem 
ser e são freqüentemente produzidas fora de um contexto institucional de trata
mento, como sínteses próprias, pelas quais seus criadores adquirem um senso 
encarnado da situação da doença e de seus eventuais desdobramentos. Neste sen
tido, funcionam propriamente como elemento orientador das escolhas terapêuti
cas. Considerando o intenso trânsito entre diferentes agências religiosas, que ca
racteriza a experiência do sagrado de amplos setores das classes populares brasileiras, 
este ponto reveste-se de uma significação especial: remetendo a uma trajetória de con
tato com distintos universos religiosos, as imagens elaboradas e trazidas pelos doentes 
para determinada instituição de cura podem ser mais sincréticas e multifacetadas 
do que provavelmente gostariam quer terapeutas, quer antropólogos. 

Isto significa que é preciso reformular nossa abordagem das práticas religi
osas de cura e, mais especificamente, dos rituais, como forma por excelência em 
que se procedem os tratamentos religiosos. Se o que observamos em um ritual de 
cura não consiste na operação de uma estrutura simbólica inconsciente, tampouco 
consiste em um processo unidirecional, no qual modela-se a imaginação do doen
te/participante sob o efeito da encenação, tomada como um mecanismo quase 
independente dos atores. Encontra-se em jogo nas performances uma dinâmica 
de diálogo, persuasão e negociação que é sempre incerta e imprevisível quanto a 
seu desenlace, e que tanto alimenta quanto é, ela mesma, alimentada por um con
texto mais amplo de experiência. Assim, ao se analisar os resultados alcançados 
nas performances que compõem um tratamento religioso, deve-se considerar sua 
abertura para dialogar com, e até mesmo prover, uma certa legitimidade dos mo
dos de imaginação que definem o ponto de vista encarnado do doente. Em parte, 
as experiências frustradas de Mara e mesmo de Lana nos tratamentos religiosos 
em que se envolveram podem ser compreendidas à luz dessas considerações: 
ingressando em determinados contextos religiosos de cura, elas não esperavam 
simplesmente 'preencher-se' de imagens tiradas do repertório oficial da institui¬ 



ção; queriam também ver legitimados certos modos de compreender ou imaginar 
a situação da aflição, que já haviam incorporado à sua maneira de vivenciá-la. 
Mara nutrira esperanças de que o espírito de sua mãe pudesse ser reconhecido e 
cultivado no centro espírita - o que, a princípio, parecera perfeitamente compatí
vel com a cosmologia do culto. Lana esperara que sua mediunidade fosse reco
nhecida no centro, porque, afinal, ela já havia dado sessão de mesa branca. Tam
bém ela encontra certa resistência dos médiuns, cuja abordagem terapêutica pare
ce querer 'bloquear ' seus guias. 

Falar da produção de imagens em terapias religiosas requer, portanto, que 
se dê conta de uma dinâmica relacionai, o que inclui tratar também de interesses e 
projetos, questões de poder e legit imação. Há uma dimensão intersubjetiva 
subjacente a todo processo de imaginação: imagens sempre se produzem, remo
delam e mantêm em contextos de interação. Mara não logrou identificar-se com os 
caminhos de imaginação que lhe foram sugeridos no centro não apenas porque 
os temas do autocontrole e autocentramento, sobre os quais aqueles se erguem, 
são alheios ao estoque de conhecimento que ela adquiriu ao longo de uma trajetó
ria típica de classe trabalhadora urbana, mas sobretudo porque tais caminhos 
contradizem o projeto (e as imagens a ele vinculadas) que ela delineou com base 
neste estoque adquirido, e que, ao menos parcialmente, ela vê legitimado por ou
tros sujeitos significativos com quem convive: Mara-que-incorpora-a-mãe é um 
projeto de identidade que encontra certa medida de aceitação e reforço entre seus 
familiares. A adesão de Lana ao tratamento espírita, por sua vez, expressa um 
projeto mais amplo de sinalizar a diferença com relação aos habitantes pobres do 
bairro; Lana vive em um nicho de prosperidade no interior do Nordeste e está 
sempre a demarcar sua distinção. Se o centro de classe média em que se insere 
acena-lhe com uma possibilidade a mais de viver essa distinção, frustra, entretan
to, um outro de seus projetos, na medida que não oferece espaço para o reconhe
cimento da sua pretensão à posse legítima de poder sagrado. Não há lugar no 
centro para aceitação dos guias de Lana, por serem vinculados demais ao mundo 
dos caboclos e da umbanda, dos quais a doutrina espírita se distancia para afirmar 
sua superioridade evolutiva (e de classe). 

Enfim, cabe notar que um exame das histórias de Lana e Mara evidencia o 
papel central dos processos de imaginação na configuração e reconfiguração de 
suas experiências no âmbito das agências religiosas com que se envolveram. En
tretanto, no decorrer da discussão dessas duas histórias, toma-se claro que, se 
para entender-se o papel de uma experiência religiosa na transformação dos mo
dos de compreender e lidar com a aflição é preciso 'descer ' ao nível dos proces
sos subjetivos de imaginação, é igualmente necessário trilhar o caminho oposto, 
isto é, ir além do domínio estreito do ritual em direção aos processos sociais 
mediante os quais as imagens são elaboradas, negociadas e legit imadas ou 
deslegitimadas. Por um lado, é necessário produzir uma descrição densa dos mo¬ 



dos de imaginação pelos quais os participantes de um ritual gradativamente aten

tam para e envolvem-se no drama construído. Por outro lado, é preciso analisar o 

contexto extra-ritual, de forma a compreender tanto o processo de significação 

que já se iniciou antes do tratamento (e que em parte explica a predisposição para 

esse tratamento), quanto o modo pelo qual os doentes de fato compreendem os 

significados propostos no ritual, no sentido de serem efetivamente incorporados à 

vida. Na verdade, ambas as dimensões da investigação interligam-se intimamente, pois 

o diálogo ou síntese interna que constitui a imagem enquanto modo de consciência 

alimenta-se pelo diálogo externo, cotidiano, entre sujeitos situados. Tanto a tríade de 

Peirce quando o modelo (também ele triádico) proposto por Sartre para a com

preensão da imagem pressupõem e, efetivamente, adquirem vida por sua inserção 

em um contexto mais amplo de interlocução. 

NOTAS 

1 Em sua análise dos modos e usos da imagem entre católicos pentecostais nos 
Estados Unidos, Csordas (1994) propõe que se trace uma distinção entre a imagem 
como signo (objeto de estudo da semiótica) e a imagem como experiência ou ser-no-
mundo (objeto de estudo da fenomenologia). Peirce e Sartre oferecem respectiva
mente os modelos de abordagem para cada uma dessas dimensões da imagem. 
Embora concordemos com Csordas no que toca à necessidade de não subsumir a 
experiência vivida - que está apoiada no corpo, inseparável da subjetividade, e que 
guarda sempre uma dimensão de indeterminação - a processos semióticos que se 
situam no nível dos signos e que são caracteristicamente determinados, julgamos 
que o modelo de Peirce, por enfatizar o processo contínuo de significação e 
ressignificação envolvido na produção de todo discurso, não está tão distante de 
uma abordagem da imagem enquanto experiência. 

2 Merleau-Ponty desenvolve essa idéia extensamente em Fenomenologia da Per
cepção: "não compreendo os gestos do outro por um ato de interpretação intelec
tual, a comunicação entre as consciências não está fundada no sentido comum de 
suas experiências, mesmo porque ela o funda: é preciso reconhecer como irredutível 
o movimento pelo qual me empresto ao espetáculo, me junto a ele em um tipo de 
reconhecimento cego que precede a definição e elaboração intelectual do sentido. 
(...) É por meu corpo que compreendo o outro, assim como é por meu corpo que 
percebo as 'coisas'" (1994:252-253). 

3 É interessante observar que esse relato de Lana sobre o seu nervoso guarda forte 
semelhança com o relato de Socorro, analisado no capítulo 7. De fato, a associação do 
nervoso a uma história que combina a vivência de grandes dificuldades a um duro 
exercício de autonomia (propriamente constitutiva da identidade) domina nos relatos de 
vida de várias mulheres de classe trabalhadora urbana, que sofrem de nervoso, segundo 
avaliação própria e dos familiares e/ou vizinhos (ver Rabelo, 1996; Hita, 1998). 



4 Conforme já observado no capítulo 1, essa associação entre causas espirituais e 
orgânicas é relativamente comum no imaginário local. Também é interessante obser
var, seguindo o argumento do capítulo 2, como Mara, ao localizar seu problema em 
um lugar específico do corpo - um lado da cabeça - , pode preservar seu eu dos 
danos morais associados à loucura propriamente dita. 
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