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Definir e explicar uma doença é ato interpretativo; como tal, envolve reflexão e, 
em alguma medida, distanciamento. Isto é, quando o sujeito se volta sobre suas próprias 
experiências para interpretá-las, já não está posicionado dentro do fluxo de vivências. 
Estas são, portanto, vistas em retrospectiva e aparecem então dotadas de sentido. 

No processo interpretativo, em que se busca conferir unidade e sentido a um 
conjunto de eventos e vivências, os atores lançam mão de um sistema de tipificações. 
Na visão de Schutz, toda 

... interpretação do mundo se baseia em um estoque de experiências anteriores 
dele, que são transmitidas pela tradição, e sob a forma de conhecimento a mão 
(sic), funcionam como um código de referência. (Schutz, 1979:74) 

Assim, o 

... homem na vida diária tem a qualquer momento um estoque de conhecimento 
que lhe serve como um código de interpretação de suas experiências passadas, 
presentes e determina suas antecipações das coisas futuras. Este estoque de 
conhecimento a mão (sic) tem sua história particular. Foi constituído de e por 
atividades anteriores da experiência de nossa consciência, cujo resultado tor
nou-se agora posse nossa, habitual. (Schutz, 1979:74) 

Para Schutz, o que determina a estrutura deste estoque de conhecimento em 
cada momento é a situação biográfica do indivíduo, o sistema de interesses teóricos e 
práticos que fazem parte do seu aqui e agora. Ou seja, o problema ante o qual o indiví
duo se defronta naquele contexto define o que é considerado relevante ou não, o que 
merece ser visto com maior ou menor clareza e o que pode permanecer inquestionado. 
Portanto, o problema atual e a perspectiva de sua resolução no futuro é que delimita a 
configuração do sistema de tipificações e relevâncias. A seleção e ordenação dos eventos 
passados é feita à luz de um projeto; desse modo, o olhar que se volta para o passado 
é comandado por uma visão do futuro. Neste sentido, o estoque de conhecimento 
acessível pode ser comparado a uma receita: serve tanto como código de interpretação 



quanto preceito para a ação. Por outro lado, este não pode ser pensado meramente 
como repositório de informações transmitidas pela tradição, ao qual se recorre conti
nuamente segundo as necessidades do momento; é importante ter em conta que, à 
medida que novas experiências ocorrem, estas são incorporadas ao estoque de conhe
cimento à mão, modificando-o de tal modo que o ampliam e enriquecem. 

O processo de interpretação - em que são articulados eventos e significados -
pode ser melhor compreendido quando consideramos as elaborações de histórias ou, 
de modo mais específico, as construções que os indivíduos realizam acerca de suas 
biografias. Tais narrativas sempre comportam um esforço de totalização que as ex
periências vividas não têm. As tendências e recorrências encontradas na vida so
mente são dadas retrospectivamente; não estão lá desde o início. Na visão de Garfinkel 
(1967), os atores usam, na elaboração de narrativas, o que ele denomina método 
documentário (prático), o qual implica a busca de padrão idêntico, homólogo, 
subjacente a uma grande variedade de realizações e acontecimentos heterogêneos. 
Na construção de biografias, o indivíduo ordena e seleciona acontecimentos do pas
sado, de sorte que, ao atribuir as circunstâncias presentes ao seu passado, estas assu
mem uma perspectiva de futuro. 

O esforço de elaboração de uma narrativa relativamente coerente sobre a pró
pria vida adquire caráter particularmente significativo quando se dá em momentos de 
crise. A eclosão da doença como dirupção na biografia, por exemplo, impõe a neces
sidade de reflexão acerca dos padecimentos, uma problematização a respeito do senti
do e do porquê da enfermidade, ao mesmo tempo em que convida a repensar a própria 
trajetória e o seu conceito de self.1 Ao reconstituir narrativamente uma história de 
adoecimento, os sujeitos procuram expressar e dar significado à aflição e, neste pro
cesso, à própria identidade, isto é, o sentido que tem para si a sua própria situação, 
continuidade e caráter, resultado de suas várias vivências sociais, as quais passam a ser 
objeto de reflexão (Goffman, 1978). 

Esse trabalho de reconstituição de uma imagem de si que se expressa na narra
tiva, sem dúvida é esforço que envolve a colaboração de outros. Esta colaboração se 
dá em, pelo menos, dois sentidos. Por um lado, os outros tidos pelo indivíduo como 
significativos, os quais representam para ele, em alguma medida, um espelho que re
flete quem ele é. O modo como julga ser visto pelos outros - como ele se vê sendo 
visto - informa a visão que tem de si mesmo. Por outro lado, a construção que é 
elaborada acerca de sua história deve ser plausível para os que estão em torno, caso 
contrário o sujeito corre o risco de ver seus esforços para manter certa identidade e 
trajetória em curso serem desacreditados e, no extremo, inviabilizados. 

A presença de outros que contribuem na constituição da identidade dos sujeitos 
pode ser, percebida na narrativa, pela utilização recorrente de discursos citados, bem 
como pelo testemunho de atores, em geral ausentes no momento em que a história é 
contada, o que tanto revela a existência de processos interativos e da participação 
de outros na construção e interpretação dos fatos narrados quanto funciona como 
meio de conferir legitimidade à versão apresentada, tornando-a assim mais crível e 
aceitável para a audiência. 



O objetivo deste artigo é tecer, com base em uma narrativa de enfermidade, 
considerações a respeito do processo de adesão a modelos explicativos na interpreta
ção da aflição e da escolha terapêutica. Além disso, visa a discutir a narrativa, ela 
mesma, como estratégia na construção de uma versão coerente de si e de uma trajetó
ria que expressa a existência de diálogo com outros, ao mesmo tempo em que serve 
como instrumento desse diálogo à medida que se constitui em elaboração necessaria
mente com sentido e plausibilidade para os que estão em torno. 

A HISTÓRIA DE ROSE 2 

Rose tem 27 anos e vive no nordeste de Amaralina, bairro da classe trabalhado
ra de Salvador. Ela passou recentemente por um período de internamento em hospital 
psiquiátrico. A decisão de internar - tomada por um irmão, Zé, e apoiada pelos vizi
nhos - aconteceu após uma crise em que, movida pelas alucinações e delírios, Rose 
mergulhou em um tonei de água, deixando apenas a cabeça emersa, aí permanecendo 
por vários dias, sem atender aos conselhos para que deixasse a água. Antes de realizar 
o ato que culminou com a hospitalização, Rose já dava sinais de que não estava bem há 
algum tempo: ouvia tambores, vozes, gritarias em sua casa, como se estivesse sendo 
realizada uma cerimônia de candomblé ou umbanda, contudo sem haver a presença de 
qualquer pessoa. 

Percebendo alguma perturbação em Rose e conhecendo seu envolvimento com 
casas de pai-de-santo, duas vizinhas, adeptas de uma igreja pentecostal, convidaram-
na para assistir aos cultos da igreja, acenando-lhe com a possibilidade de resolução de 
seus problemas através das orações do pastor e de obreiras. Tal tentativa não teve 
sucesso, e a situação de Rose foi-se deteriorando até chegar à crise e à hospitalização. 

Ao sair do internamento - quando já não apresentava mais alucinações - , 
Rose deveria continuar com o uso de medicamentos para manter seu estado sob 
controle. O irmão se encarregou de administrar os remédios e ela submeteu-se a seus 
cuidados, deixando visível, entretanto, que era a contragosto que permanecia sob 
tratamento médico. 

Na narrativa tecida por Rose acerca de sua aflição, observa-se que esta tem 
origem bem antes do surgimento da enfermidade mental, pois ela conta que desde sua 
concepção e nascimento, as forças que viriam a moldar e determinar o seu destino já 
estavam em movimento, pontuando sua vida com uma série de reveses, entre os quais 
a doença. O pai figura cm sua história como a fonte de todo o mal que lhe sucede. 

Antes mesmo de ser concebida, seu pai - segundo ela, ligado a 'feitiçaria' -
havia feito um pacto com o mal, oferecendo a imolação de um recém-nascido de seu 
próprio sangue como contraprestação ao favor pedido. Durante o período em que esta
va sendo gestada a criança - no caso, Rose - destinada ao sacrifício, o pai já manifes
tava por ela profunda hostilidade e, para fazê-la sofrer, batia violentamente na esposa 
grávida. Estes episódios, que Rose não poderia ter conhecido diretamente, foram-lhe 
narrados quando estava adulta. 



Minha mãe contava pra mim. Ela contou tudo. Aí eu disse 'por que isso?', 
ela 'eu não sei, desde a gravidez sua ele sempre rejeitava, ele não gostou'... 
'Ele sempre me maltratou na sua gravidez'. (...) Ela só tinha medo dele [o pai] 
querer fazer alguma coisa, né? Ela disse... ela disse que na minha gravidez ela 
sofreu muito, inclusive não teve nem tempo dela ir pra maternidade, me teve na 
rua mesmo, quase onze horas... quase doze horas da noite. 

Eu vou falar uma verdade, espero que não machuque você, porque me machu
cou muito quando eu soube. Eu acho porque esses pessoal, como eu já lhe disse, 
faz parte de umbanda, de... essas coisa... ele faz aquela parte porque... pacto, 
parte, pacto, tudo que é ruim eu não entendo direito. Quando a pessoa parte pra 
esse lado aí, que é um lado pior, que é a pessoa fazer parte com seu próprio filho, 
né? (...) Que às vezes tem pessoas que promete ao diabo seu próprio sangue, né? 
Então ele pretendia comigo ele não conseguiu... ele não conseguiu, além de eu ter 
nascido feminina, ao que ele queria, meu anjo guarda foi forte, né? Meu anjo 
guarda foi forte... ele não pôde comigo, né? Ε Deus, e Deus foi forte que ele não 
conseguiu fazer o que ele pretendia fazer... o sacrifício que ele pretendia fazer. 
Pra o que ele queria... ele não ia conseguir o que ele queria. 

Ρ - Ε ele queria o que, Rose? 

R - Não sei, não sei. Oi, é uma macumba pesada aí do mau. 

Ele faz, ele faz, porque eu acho o seguinte, a pessoa que tem seu coração, 
jamais vai querer fazer um mal a seu próprio sangue, então ele já tá possuído 
pelo que é ruim, por ele mesmo, pela própria maldade que ele possui nele mes
mo, na própria pessoa. Então, quando a pessoa já tem essa maldade, ele prati
ca atos piores, que ele é capaz dele mesmo... praticar, entendeu? Ε pra mim 
irreconhecível, isso aí, e ele é capaz de fazer coisas piores. 

Ter nascido mulher, na história contada por Rose, foi o que impediu a consu
mação do sacrifício a que era destinada, pois o trato feito envolvia a oferenda de crian
ça do sexo masculino. A condição feminina, que a poupou da morte, contudo, não é 
vivida por ela sem ambivalência. Salvou-lhe a vida, mas, ao mesmo tempo, colocou-a 
em situação de fragilidade perante o mundo e os homens, pois as mulheres, segundo 
Rose, são relativamente menos poderosas, estando, portanto, em clara posição de fra
queza quando enfrentam poderes masculinos. Assim, a condição que a fez viver con
forma, de modo concomitante, algo que torna mais difícil sua trajetória no mundo. 

[Falando da briga entre os pais] Eu sentia ódio, né? Ódio de querer acabar 
mais com a vida dele e dela, a de minha mãe e a dele, então, eu me sentia era, 
me diminuía, apesar de eu ser pequena, me sentia menor ainda, de não ter 
crescido e de não ter sido filho homem, pra poder tentar resolver o caso. Por
que se eu fosse filho homem, eu não tava na dúvida nem nada, esse homem aí, 
ou ele tinha morrido, ou ele tinha acabado com isso de uma vez só. Eu tinha 
uma coisa comigo, se eu fosse filho homem, ou meu pai e minha mãe ia viver 
pelo resto da vida feliz, os dois, porque quem ia acabar era eu, porque o que ele 
tinha na mão, ele não conseguia possuir mais. Eu que ia destruir, mas de uma 



maneira que não viesse a prejudicar ela [a mãe]. Eu ia buscar lá onde tivesse, eu 
ia descavar lá... [inaudível], pois eu ia enfrentar dentro das matas igual diabo, 
mas eu ia fazer isso pela felicidade dela e do outro irmão. Eu ia fazer, sim. 

Três meses após seu nascimento, Rose foi enviada para viver com o padri
nho, longe da família. Pouco tempo depois, era trazida de volta para casa. Sua infân
cia, de acordo com a narrativa, foi uma sucessão de idas e vindas da casa do padri
nho para a casa da família, em obediência à vontade do pai, a quem ninguém, nem a 
mãe ou os irmãos, ousava desafiar. Além disso, a capacidade de o pai fazer com que 
todos se submetessem a sua vontade, mesmo os filhos e a esposa, a quem surrava 
com freqüência, configura um dos sinais apontados por Rose para evidenciar seu 
grande poder de manipular as pessoas, tornando-as incapazes de resistir-lhe. Este 
poder adviria das relações com as forças e entidades 'malignas'. Além disso, segun
do Rose, os caprichos do pai não se limitavam a dispor do destino da filha, a quem 
atraía e repelia. Todos os nove filhos, e mesmo a esposa, eram submetidos a brutais 
castigos corporais. 

[A respeito da relação com a família] Não foi uma relação entre amores [?], 
não. Muito menos meu pai. Eu nasci lá no Tororó [bairro de Salvador], 
então fui enviada pr'aqui [para o nordeste de Amaralina] ... Mas morei lá 
mesmo no Tororó, no dizer de minha mãe, que ficava aquele jogo de empur
ra, aí dava assim pra um padrinho, que era pra passar 15 dias, um mês, aí... 
Aí, às vezes ele sentia aquela vontade... aquela saudade assim, mas manda
va me buscar, depois ele 'não, tá bem, pode levar, pode levar de novo', tá 
entendendo? 

Ele vivia batendo muito em minha mãe, espancava minha mãe, espancava a 
gente, mesmo depois da gente grande, pegava pau, quer dizer, pros meninos, 
né? Ε pra mim mesmo. Uma vez ele me deu uma surra, minha filha, eu fiquei 
com esses peito daqui e as mão tudo roxa, toda roxa. (...) Ε tinha um negócio de 
cinto de couro, aquelas palmatória assim de pau, ele gostava de sair batendo a 
cabeça da gente tudo na parede. (...) Uma vez eu escapuli da mão dele, ele ia, 
pegou, botou o cinto aqui assim, botei a língua até aqui, ó, aí minha mãe disse 
Oxen! Gordinho, assim você vai matar a menina', na hora que minha mãe 
virou pra falar isso, ele aí tava com um chinelo, tava batendo no meu rosto, ele 
jogou o chinelo na cara dela, jogou o chinelo na cara dela... 'Cala a boca você, 
tá dando ousadia a essa vagabunda!' 

Eu achei uma coisa errada, ela [a mãe de Rose] deveria ter tomado uma 
tenência [com relação ao pai], apesar dele, sabe como é esse pessoal que faz 
pacto com essas coisa ruim, sempre tem aquela pessoa assim nas mãos. Então 
ela também, ela vivia assim, ela praticamente era ela uma vítima. 

Ói, que Deus me perdoe, eu não gosto de julgar, não, sabe, mas ele vivia 
levando os filho pra esses tipo de coisa, preparando os filho pra fazer o mal, 
como ele preparou, então, hoje em dia o que é que lhe acontece... são tudo 
[inaudível], ele hipnotiza as pessoa no que ele preparou pra fazer o mal. 



As atividades do pai no terreno da 'feitiçaria' não eram ocultadas da família. 
As próprias crianças - inclusive Rose - eram levadas a presenciar sessões de 'magia 
negra', embora não conhecessem ainda o significado de tais rituais. 

A lembrança desses eventos funciona na narrativa como mais um argumento 
para mostrar o profundo envolvimento do pai com a 'macumba', indicando também 
sua pretensão de introduzir os filhos em tal universo ou, ao menos, de dominá-los 
espiritualmente. O objetivo foi alcançado, segundo Rose, com quatro de seus irmãos, 
que foram preparados para acompanhar e suceder ao pai nos domínios da magia negra. 

Na adolescência, os conflitos com o pai se acentuaram. Cedo, Rose teve um 
filho e saiu de casa para viver com um rapaz. A união do casal foi conturbada. Ela 
intuiu a presença do pai por trás dos problemas de relacionamento com o companhei
ro; no entanto, naquele momento, não chegou a romper com ele. 

Rose alimentava sentimentos ambivalentes para com o pai; mesmo percebendo 
que ele conspirava contra ela, não conseguia distanciar-se completamente ou afrontá-
lo. Assim, sua situação conjugai foi-se deteriorando até chegar à dissolução da união. 

Ε você sabe, se eu fosse outro tipo de pessoa, tinha matado ele. (...) Não 
queria ver o mal dele, sabe, não quero pra mim, não quero pros outros. Não me 
aproximava dele, mas sabia que ele fazia sempre meu inferno com o pai do meu 
filho, fazendo um inferno, minha caveira, mas eu me sentia feliz que eu tava 
distante dele. (...) Então uma vez eu cheguei pra ele e disse que ele não se 
metesse em minha vida, com meu marido, uma vez eu cheguei pra ele e disse 
isso, quer dizer, ele aí ficou calado, calado assim e tal 'humm, humm, humm', 
assim, sabe? Olhei pra ele assim... quer dizer, é uma coisa que não tinha aquele 
ódio assim dele, certo? Que ele vivia lá e eu cá, eu sei que ele fazia os inferno 
dele, mesmo distante sempre ele fazia, mas eu cheguei ao ponto de chamar ele 
pra conversar, achei que talvez isso ia resolver, aí continuei na minha, então, 
quer dizer, é uma coisa que não queria o mal dele, certo? 

Os problemas, em especial na esfera amorosa, se sucederam. Segundo Zé, ir
mão de Rose, ela teve uma série de relacionamentos com homens casados, sem chegar 
a firmar aliança com nenhum deles. O projeto de manter um homem a seu lado foi 
frustrado várias vezes. Rose não conseguia se estabilizar com nenhum parceiro. Em 
sua concepção, a trajetória que sua vida deveria seguir era sempre interrompida, per
turbada, por algo pelo qual nem ela nem os parceiros eram responsáveis, pois ambos 
eram vítimas de forças que estavam além de sua percepção e que ela conseguia apenas 
confusamente visualizar. 

Também na esfera do trabalho, as coisas não estavam melhores; depois de ter 
um emprego invejável para muitas mulheres de sua classe - camareira em hotel cinco 
estrelas - , foi demitida e não conseguiu outra colocação semelhante. 

Procurando solução para os problemas, depois de ter ouvido vários conselhos, 
Rose buscou uma casa de pai-de-santo que tinha 'sessão de mesa branca'. Um dos 
membros da sessão, sob o pretexto de limpar seu corpo, recomendou-lhe que tomasse 
banho de cachaça imediatamente antes de participar de um ritual. Para surpresa de 
Rose, o pai-de-santo a impediu de participar da reunião por conta deste fato e ordenou-



lhe que, para voltar a sua sessão naquele dia, tomasse imediatamente um banho. Neste 
momento, Rose sentiu-se tomada por uma 'moleza', não conseguiu obedecer. Acabou 
por concluir que essa sensação corporal não era casual, mero cansaço, mas resultado 
de 'algo feito' pelo pai para impedir que ela conseguisse desfazer seu feitiço. Revelou-
se também, para Rose, que a próxima investida paterna seria contra a própria casa-de-
santo. Tentou avisar aos membros da sessão acerca do perigo iminente. O pai-de-santo 
não apenas não lhe deu ouvidos, como, estando já influenciado pelo pai dc Rose, 
sugeriu-lhe que deixasse de freqüentar sua casa. 

Aí o dono da casa fez 'bom, ói, gente, aqui eu não uso isso. Vocês que forem 
passar cachaça vão tomar banho de novo'. Aí eu fiz, aí eu fiquei tão lerda, eu 
fiz eu, mas não tinha que passar ungüento, não, aí eu fiquei quieta, fiquei lerda, 
não fui tomar o banho como ele mandou, todo mundo tomar o banho como ele 
mandou, todo mundo tomar o banho, né. Aí eu fiquei na minha, quieta. (...) 
depois as minhas costas queimou, meu corpo queimou todo. Foi. Mas, mas não 
foi logo, não, foi quando o homem disse que não... [inaudível] tava mais me 
aceitando, que não era para eu ficar mais lá... Já foi porque ele já tava de 
cabeça feita pelo cara [o pai]. 

Rose, depois desses acontecimentos, sentiu-se distante da possibilidade de 
reordenar sua vida de acordo com princípios que a conduzissem a um caminho deseja
do. A interpretação de Rose para este episódio foi que seu pai, sabendo que ela estaria 
prestes a libertar-se do jugo sob o qual a mantinha, interferiu para minar suas possibi
lidades de romper a teia em que estava enredada. 

Pouco tempo depois, Rose aproximou-se de Lene, mulher ligada a uma casa de 
umbanda, que conseguiu ver de imediato o 'encosto' que a perseguia e a aconselhou a 
cuidar-se imediatamente em local de sua indicação. Ao mesmo tempo, Rose começou 
a namorar o irmão de Lene e alimentou o projeto de constituir família com ele. Lene, 
que até certo ponto apoiava a relação dos dois, passou a opor-se ao romance. Mais do 
que isso - segundo Rose - , usou seus poderes espirituais para impedir que a união 
entre eles sc consumasse. Com o namoro já em crise, Rose engravidou e acreditou que 
esse novo fato poderia fazer com que o parceiro enfrentasse a família e tomasse a 
decisão dc viver com ela. Ao contrário do que esperava, o rapaz não concordou em 
assumir o filho e rompeu com ela, que, diante disso, optou por fazer aborto. 

Antes do aborto, Rose, já apresentando alguns sinais de problema - 'moleza' -
e tendo a sensação de que alguma desgraça se aproximava, passou a freqüentar um 
culto pentecostal a convite das vizinhas, embora sempre tivesse manifestado preferên
cia por casas de umbanda e candomblé para resolver seus problemas - e, assim como 
ela, boa parte de sua família. Rose entrou em uma corrente de oração na igreja -
realização de orações e cultos em dias determinados da semana para obtenção de obje
tivo específico - com a esperança de conseguir reaproximação com o namorado. 

Aí quando foi um dia que eu vi que eu ia me derrotar, que eu ia cair, eu contei 
a verdade pra ela [a vizinha pentecostal]. Eu disse 'ói, eu tô indo numa casa, só 
que eu tô sentindo que tá acontecendo alguma coisa comigo (...)', é mesmo, eu 
disse isso a ela, eu me sentia uma derrotada, ela 'não, vai pra igreja que você 



vai vencer' - 'eu vou pra igreja, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer, 
não vou desfazer da senhora, não'. Eu só tava esperando, tava pedindo a Deus, 
né, botei o nome do meu namorado lá na igreja, e tal. 

Essa incursão pelo pentecostalismo resultou em mais uma tentativa vã com 
relação à pretensão de reatar com o parceiro. Todavia, Rose só abandonou definitiva
mente a igreja depois de uma sessão em que ela, manifestada por entidade da umbanda 
em ritual de cura pentecostal, tornou-se o centro das atenções e orações de obreiras e 
fiéis. Esta experiência, longe de representar um passo para a salvação, provocou sen
sações profundamente negativas em Rose. Assim ela descreveu a cena: 

Sabe o que aconteceu, eu aí fiquei pensando, dançando lá dentro, rodando, 
rodando. (...) aí queriam me botar lá em cima, eu digo: 'Não, eu tô entre a 
espada e a cruz', comecei a ver negócios sabe, 'Tô entre a espada e a cruz, não 
vou subir prá aí, não', fiquei com medo. Aí um negócio assim vermelho na 
minha perna, parecendo uma meia, daqui pr'aqui deixava vermelho e ficava 
aferventando meus pés. Aí depois sumia, aí depois quando eu descia, de novo, 
aí ficava, descia, eu sentia mesmo aquele negócio passando assim, vermelhinho. 
Ε foi da barriga, passou para o pé. (...) Aí sabe o que foi que aconteceu? [??] 
prá se deitar assim no chão, eu digo: 'não, que aí tá cheio de bicho'. Mas aí eu 
me joguei, (...) eu disse assim 'eu sou forte, seje o que Deus quiser, eu vou me 
jogar aí, se for pra me matar, me mate. Aí me deitei, aí veio assim prá cima de 
mim, ói, menina, eles ficava me pegando parecendo uns bicho. (...) Os obreiro 
me pegava assim, com umas unha de bicho, assim, aí começava a fazer aquela 
oração, eu senti que aliviava assim, (...) eles começaram afazer aquela oração, 
me pegava, me beliscando assim. (...) Eles queriam fazer oração, mas ficava 
parecendo uns bichos, ao meu redor. (...) Depois eu queria correr deles. 

O mal-estar na igreja, o rompimento e a frieza do namorado, que antes parecia 
'gostar' dela, fizeram-na desconfiar novamente de alguma intervenção externa para 
impedi-la de estabelecer relação estável. Desta vez, a responsabilidade foi atribuída à 
ex-cunhada. Todavia, a ação de Lene foi vista apenas como um elo na cadeia de cau
salidade; no extremo da corrente, ela conseguia entrever a presença do pai interferindo 
em seu destino. Em sua visão, a razão pela qual Lene se opunha à relação dela com o 
namorado, além de ciúmes, era que, tendo poderes divinatórios, ela conhecia a exten
são e a potência do feitiço que fora lançado sobre Rose e, assim, para proteger o irmão 
e a família, voltou-se contra ela. Além disso, sugeriu também a possibilidade de Lene 
ter sido envolvida pelo pai e levada a acumpliciar-se com ele. 

Eu acho que ele gostava de mim, sim, porque antes ele ficava fazendo pro
posta de morar num quarto de aluguel comigo, aí eu disse 'eu não, morar de 
aluguel, não tão cedo ainda e tal', e a irmã tinha falo pra eu me cuidar direito, 
então ficou aquela misturada, ele falava uma coisa e a irmã ficava me puxando 
pra cá, entendeu? Ela ficou com ciúme porque do irmão. 

Ela não quis eu com o irmão... porque eu tava muito [inaudível]... a gente 
tinha relações, tinha um caso. Então, eu tava querendo uma casa lá [em Simões 
Filho, município da Grande Salvador, onde morava o namorado de Rose]. (...) 



Então, ela aí, quando eu tava saindo daqui pra lá, o cara [o pai] já tinha ido lá 
na casa, né, tinha feito a cabeça dela, né, eu não tava sabendo de nada, tava 
inocente. No intervalo que eu tava indo de lá pra cá, ela já tava mudada comi
go, eu senti. (...) Isso quando eu cheguei em Simões Filho, que eu fui atrás dele, 
aí ele disse: 'Você me dá um tempo aí, minha mãe tá de cabeça feita aí, até eu 
ajeitar a mãe'. (...) Acho que foi em devido que eu tinha que me cuidar devido 
ao meu problema, principalmente esse problema de família aí que virou uma 
bomba dessa... Acho que foi, acho que isso é uma influência muito forte pra 
quem tá de fora e gosta de viver na paz, sem problema (...) Ohl Quem entende, 
sabe de tudo, não sabe, não? 

Porque eu namorava com o irmão dela, e meu pai, tem uma coisa, quando 
ele vê que tem uma pessoa querendo me ajudar, me ajudar, pra tirar o que eu 
tenho no meu corpo, ele aí quer fazer o mal àquela pessoa. (...) Ela quis me 
ajudar, então ela foi praticamente também usada, né? Pelo uns conselho nega
tivo, algumas coisa negativa que eu não faço idéia dos... do que podia ser, né? 

Após fazer aborto, tendo ficado sem parceiro e rompido a relação com Lene, 
que ela sentia como um apoio, sem emprego e sem vislumbrar possibilidade de solu
ção para a sua vida, frustradas suas tentativas de resolução na umbanda e no 
pentecostalismo, Rose tornou-se presa constante de sentimentos de que alguma tragé
dia iria consumar-se em sua vida. Com este sentimento, ela se entregou a um estado de 
apatia. Seu corpo, por outro lado, tornou-se palco de sensações dolorosas e de mani
festações estranhas. 

Eu não saía, à vez o gás tava lá escapando, ficava lá dentro de casa, ali ó, 
passava quase dois meses sem botar a cabeça do lado de fora. Com a lâmpada 
acesa, aquela quentura no meu corpo... ficava tipo uma sentinela, em pé. Em 
pé, e não podia dormir. 

Botava aquela gosma assim dentro de casa, assim, não tinha nada pra botar 
de dentro pra fora, o negócio chegou até a falar dentro de minha barriga, e isso 
no começo me comia, e você chegava a ver eu urrar aquela coisa assim, eu 
urrei mesmo, parecendo um animal, (...) ficou aquele negócio 'ororororó', 
grossão, foi mesmo, querendo falar... Da barriga. Subia assim pra mim, ó, 
'caaammmm' [engrossa a voz], parecendo assim um demônio, aí tava assim, 
virava assim, assim, assim, olhava assim, atravessava. 

Mas só que eu senti duas jurada dentro de mim, e subiu um negócio pequeno 
até aqui [o pescoço]. Aí vem pr'aqui, anda. Aí eu perguntei prum paquera o que 
é que eu tenho no corpo: 'eu acho que é pedaço de carne de defunto que você 
tem'. Ele disse que é feito com negócio de defunto... [inaudível]. Esse trabalho 
que ele fez é com negócio de defunto... ele disse que é muito forte. 

Bebi, bebi, bebi, quando eu cheguei em casa, adivinha o que foi que eu vomi
tei? Polva, polva, macumba pura. (...) acho que eu já tinha essa polva mandada 
por ele, porque o negócio subia na minha garganta, com a voz dele, apertava a 
minha garganta com a voz dele, só pode ter partido de quem? 



Após expulsar do corpo uma substância que, para ela, comprovava a existência 
concreta da bruxaria, mas sentindo-se impotente para vencê-la, Rose não conseguiu 
evitar que o caos tomasse conta de sua vida. Começou a ouvir vozes que a insultavam, 
cantar de gaios, tambores, músicas que falavam de exu e de morte. Foi em meio à 
confusão, às alucinações, que se revelou, para ela, com clareza cristalina o que até 
então era intuído: o pai era responsável pela desordem que permeava sua vida. 

Aí foi quando eu tava em casa, aí recebi a Padilha [?], né? Comecei a dar 
risada, as costa queimando, mas eu sofri, viu? Parecendo que tava queimando 
minha alma, parecendo que queimava a minha alma... eu não ficava calada: 
'Eu quero home, home, eu quero ver home', e nessa hora risadas pra lá, aí 
dizia que era... falando essas coisas... sozinha, mas falando não é? Realmente 
foi tão confuso, é mesmo... Porque, olhe bem, dentro de casa eu sentia meu pai, 
como se fosse assim, um espírito, um bicho, uma coisa assim falando. Falava 
pra mim: 'Tá com medo, puta, tá com medo, agora? Você tá com medo, puta?' 
A voz dele toda, Dona. Deus do céu! Ele não tava nas [inaudível] (...) e eu 
chorando com medo: 'Não, eu não fiz nada', chorava, chorava num cantinho, 
com medo, ali eu senti medo, porque isso ai é incrível, né? Eu nunca tinha visto 
isso acontecer. Ε eu continuei chorando. 

Ainda que Rose, em certo sentido, soubesse que era presa de alucinações, pois 
reconhecia que as vozes que via e ouvia não decorriam de algo que estivesse material
mente presente à cena, tais ilusões dos sentidos não foram pensadas como produto de 
doença mental, porém como mensagens enviadas pelo pai com o intuito de amedrontá-
la, fragilizá-la, fazê-la padecer. Assim, as alucinações conservavam alguma dimensão 
de realidade, para Rose. Deste período em que viveu enredada nas ilusões, ela conser
vou a certeza de que o pai mantinha um poder, oculto a princípio ou apenas parcial
mente revelado, de manipular sua vida, assim como fez com a mãe e os irmãos. 

Para Rose, ela não está doente, mas 'macumbada'; e diz: 

Eu não sou maluca, eu tô macumbada, a minha família toda macumbada eu 
não tenho culpa de meu pai ser miserável, não. 

Tal interpretação foi corroborada nas várias casas de pai-de-santo que procu
rou, inclusive na última delas, visitada depois da saída do hospital, à qual foi levada 
pelo irmão. 

Tendo retomado uma expectativa de resolução de seus problemas nesta última 
casa de candomblé, Rose voltou-se para seu passado e reconstituiu sua trajetória reple
ta de desacertos e sofrimentos, à luz desse projeto de cura. Organizou sua narrativa em 
torno de imagens como a da feitiçaria, da fraqueza e da força, que fazem parte do 
repertório do candomblé è da umbanda, mas que também consistem de crenças ampla
mente difundidas no universo religioso popular (Rabelo, 1993). 

Rose articulou dentro de um único quadro explicativo, fornecido pela crença 
em feitiçaria, as diversas aflições por que passava: infelicidade no amor, desemprego, 
fome, padecimentos corporais, medo e tensão. Em sua narrativa, a doença faz parte de 
processo mais amplo, que não diz respeito meramente aos sintomas do problema men
tal; o que Rose considera sintomático e relevante abrange um espectro maior de sinais 



e acontecimentos, envolvendo elementos que certamente ultrapassam uma visão 
biomédica da doença. É toda a sua existência, seus reveses, que foram interpretados ou 
reinterpretados com base em uma visão de aflição compreendida como resultado de 
forças 'da macumba' e da 'feitiçaria' que penetram e desordenam a vida, produzindo 
efeitos negativos em múltiplas dimensões da existência: as relações afetivas, o traba
lho e a saúde. 

A crise que a levou ao internamente, neste caso, é vista como intensificação de 
um processo que já estava em movimento desde sua gestação e que culmina com o 
episódio das alucinações. Ao mesmo tempo em que se torna mais agudo seu mal-estar, 
revela-se para ela a natureza do que a atinge: a feitiçaria. 

O projeto de cura, concebido dentro do candomblé, permitiu-lhe vislumbrar 
um futuro em que não só os transtornos mentais podem vir a desaparecer, mas em que 
ela estaria livre para retomar - ou seguir - o curso 'normal' da existência, do qual foi 
desviada pelos poderes da feitiçaria. A idéia de cura, para Rose, ampliou-se de modo a 
abranger todas as dimensões afetadas pelo mal: as relações interpessoais, a esfera do 
trabalho etc. 

Entretanto, se a cura completa é algo que está no horizonte de Rose, ela com
preende que a melhora obtida - inclusive com o uso da medicação - é resultado parcial 
e precário. A cura é algo que deve ser continuamente conquistado, ao longo de um 
processo em que inúmeras batalhas são e serão ainda travadas, que envolvem risco e 
podem mesmo levar a sua destruição. 

Então pronto, mas isso vai ter um fim. Vou botar uma pedra em cima, isso aí 
vai ter um fim. Agora, como é que vai ser esse fim, agora eu vou lhe dizer uma 
coisa, se for pra eu morrer, prefiro ele. Claro. Quer ver uma outra coisa? Se for 
fazer tudo pra não atingir ele, meu dinheiro jamais vai pra isso. Eu quero só da 
minha maneira. 

[Relato de um diálogo com o irmão] 'Meu irmão, tá vendo aquela coisa que 
tava lá dentro de casa?', eu disse 'sabe por quem foi mandado?', ele disse 'eu 
sei, eu sei', eu disse 'já que você sabe, por que você também não se cuida? 
Porque no lugar que eu tive aí a mulher falou que se a gente fazer um trabalho, 
se juntar todo mundo... ele morre'. Aí ele fez 'você já pensou quanto é que não 
vai dar... cada um que se vire', aí ele pegou e falou assim 'não, mas, aí fica um 
pouco difícil, né?', eu digo 'de seis é, fica mesmo difícil', fica, não fica, não? 
Por mais que eu queira ajudar até, fica difícil. 

Elemento importante da dimensão da cura é a relação entre força e fraqueza 
(Rabelo & Alves, 1995). Por meio dessa oposição, Rose expressa a dissimetria sentida 
entre o poder do pai de controlar sua vida e a própria impotência. Ela concebe a si 
mesma como o pólo mais fraco na relação com o pai por várias razões, inclusive por 
ser mulher, embora não se veja como completamente destituída de força. Assim, tenta 
balizar a sua posição desvantajosa com a utilização de artifícios que relativizam o 
poder do pai. Ao mesmo tempo, sente-se imbuída de uma força acima de todas as 
outras, vinda de Deus, que a sustenta e a impede de sucumbir totalmente. 



Ele tenta me derrubar. Quer dizer, ele fez pra me derrubar, né? Mas como é que 
um pai tem coragem de dizer, ele vai ver o dele. Não se preocupe, não, aqui eu tô só 
dando um tempo, que, como mulher, eu sou mais, a mulher sempre é a mais fraca, 
mais frágil que um homem, né? Pega muito com a mulher. Então sempre aquele 
lado... Mas eu vou vencer, provar essa energia, essa força, vou vencer. 

Antes, quando eu tava no poder dele, eu baixava a cabeça, às vezes, mas 
baixava assim de lado, pra não dar totalmente aquela ousadia de baixar a 
cabeça assim na frente dele. Esses pessoal quando, que tem um coração perver
so, é que mais você abaixa a cabeça pra eles, eles querem montar em cima, ele 
adora isso. Então baixava assimde lado, dava uma olhadinha, assim rapidinho 
pra ele, suspendia assim porque não podia fazer nada. 

Então é um tipo de animal severo, né? Então é um animal que a gente às 
vezes não tem como lidar com ele, né, então ele fica todo, né? Brabinho, mas, 
às vezes dá pra gente amansar, né? (...) Ele fica querendo fazer aquele mal, 
aquele mal e se a gente puder, né, dar aquela tapeação, dá pra quebrar mais a 
vontade dele... 

A verdade maior vem do fundo porque, olhe bem, se desde quando aquela pró
pria pessoa vem lhe maltratando, vem lhe excomungando, vem querendo ter distân
cia de você, lhe destruir, sabe, aí você vai sentindo, sentindo que aquilo foi verda
de. Ε vai sentindo e vai assimilando assim; e sabe porque ele não se engrandece ? 
Porque a gente diz assim 'ah, tá vendo como ele não pode, Deus é mais, comigo 
ele não vai poder nunca'. Então aí tem aquela fé, e se apodera dessa fé e cada vez 
mais quer crescer com essa fé, mas não pra fazer o mal. Então quer dizer, pra se 
sentir bem. Olhe, através dos maltrato, dos maltrato dele, eu tive muita fé, mas 
muita fé em Deus, precisa ter muita fé em Deus que eu vou vencer e ele jamais vai 
conseguir me destruir então, só isso eu conseguia combater uma que eu vivesse 
mais um pouco, porque, você sabe, essas pessoas que não têm mais coração, que é 
dominável com esse tipo de coisa, pra fazer um mal ele não pensa... 

Para combater o pai, principalmente duas estratégias foram vislumbradas: a 
primeira delas consistiria em fortalecer-se mediante limpeza espiritual - que deveria 
ser estendida a todos os irmãos - a qual livraria o corpo do mal lançado contra ele, 
fechando-o para protegê-lo de novas investidas. Isto exigiria a realização de um traba
lho em casa de pai-de-santo. Esta ação, entretanto, não foi ainda empreendida, segun
do Rose, por dificuldades de ordem financeira. Outra estratégia, vista como mais defi
nitiva, seria a descoberta e eliminação do objeto - um livro de São Cipriano - em que 
está concentrada a fonte de força do pai, do qual emana o poder de enfeitiçar e mani
pular a vida de todos. Contudo, para que possa realizar tal intento, faz-se necessário 
um fortalecimento anterior de sua pessoa, posto que, nas condições em que se encon
tra, um confronto direto com o pai seria ato temerário e perigoso. Enquanto não chega 
o momento em que ocorreria o desenlace final, Rose procura munir-se com algumas 
armas e escudos: entre estes, tem sido fundamental o apoio de um novo namorado, que 
não só reforça a idéia do mal advindo de feitiço, como conhece orações que podem 
minorar provisoriamente seu estado. 



Meu problema é tão grande que além de arrastar a família toda, além de ar
rastar a família toda, esse homem continua amarrando o que era meu embaixo 
do livro (de São Cipriano), me tendo embaixo dos pés dele, o que eu tenho que 
conseguir tá um pouco difícil, que é tomar esse livro da mão dele. É, eu tenho que 
destruir, eu, ah, se eu conseguisse, eu botava aquele fogo ali de banda aberta, ali 
com todo prazer, ainda ficava assim assistindo pegar fogo [risos]. 

Agora, uma coisa eu vou te dizer, com tudo isso, aqui no meu coração, e 
fiquei tipo uma vingança, sabe como é? Comigo mesmo. Uma vingança do meu 
próprio pai, eu tomei pavor a ele com isso. 

Ρ - Ε você vai fazer o quê com ele? 

Até agora eu não tenho pretendência nenhuma, quer dizer, tenho. Não tenho 
condições até mesmo de me cuidar, mas pra eu me cuidar, chego até a atingir 
ele. Entendeu? Eu tenho que descobrir que ele tá fazendo mal, eu tenho que 
descobrir que esses negócios que ele fez deve tá enterrado, deve tá enterrado, 
tenho que descobrir onde estava, que eu não sei. Eu não entendo, mas tem uma 
pessoa que entende, que sempre faz orações, eu lhe falei? Tá comigo, já namo
rou comigo, já me explicou tudo direitinho. 

Ainda que a melhora seja vista como conquista a ser realizada passo a passo até 
o desenrolar final da história, e que Rose reconheça ter sofrido derrotas para o pai, tais 
insucessos não a impedem de continuar a olhar a vida - e a enfermidade - dentro do 
quadro interpretativo dado pela crença em feitiçaria. Mesmo o fato de terem falhado 
as ações destinadas a reverter a situação encontram sua explicação no esquema dado. 
Um dos elementos em que Rose se apoia, para confirmar e dar maior sustentação a sua 
visão do problema, é o testemunho de outros atores. No desempenho desse papel, 
figura como personagem de especial importância seu irmão Zé. Sua voz, repetida inú
meras vezes por Rose, atesta, por exemplo, que as 'gritadas' que ela ouvia em casa 
estavam realmente lá, pois o irmão pôde escutá-las; ele parece também estar ciente de 
que o pai é 'macumbeiro'; por fim, foi ele quem a levou à última casa de candomblé, 
onde se confirmou mais uma vez o diagnóstico de 'feitiçaria'. Referências a revela
ções feitas por especialistas do sagrado, como pais e mães-de-santo, citadas na narra
tiva, funcionam da mesma forma, como modo de conferir maior legitimidade à versão 
apresentada por Rose. 

COMENTÁRIOS 

O estoque de conhecimento à mão usado como quadro de referência na inter
pretação de situações nunca é completamente fechado e homogêneo; ele comporta 
incoerências e zonas de maior ou menor clareza e precisão. Esse caráter fluido e rela
tivamente pouco estruturado do estoque de conhecimento é que lhe permite dar conta 
de experiências e acontecimentos que, em princípio, podem parecer contraditórios. 



Contudo, não podemos afirmar que seja ilimitada esta capacidade de os modelos 
interpretativos englobarem e explicarem fatos que parecem incompatíveis entre si ou 
que os indivíduos estejam de tal modo presos a quadros interpretativos particulares, 
que estes possam constituir as únicas lentes através das quais conseguem ver o mundo, 
impedindo a problematização e a crítica de propostas interpretativas anteriormente 
aceitas (Alves & Souza, 1994). 

No caso de Rose, o fracasso das tentativas de cura em agências terapêuticas de 
candomblé e umbanda não a impedem de adotar uma visão da aflição como resultado 
de 'feitiçaria' e de empreender ações terapêuticas em casa de candomblé. Ela explica 
os insucessos anteriores em termos da superioridade de poder mágico do pai ante o 
qual aqueles pais e mães-de-santo sucumbiram, assim como ocorreu com ela e com 
toda a sua família. No entanto, não podemos afirmar que Rose está tão presa a concep
ções e propostas terapêuticas fornecidas pelo candomblé ou umbanda que não seja 
capaz de distanciar-se destas e submetê-las à crítica; o exemplo de que isto ocorreu é a 
incursão de Rose à igreja pentecostal, para a qual foi levada pelas vizinhas. 

Pode-se argumentar que, quer seja no candomblé, na umbanda ou na igreja 
pentecostal, a busca de resolução para os problemas, realizada por Rose, assenta-se 
em solo comum de crenças, do qual faz parte a crença em feitiço; esta seria, assim, 
uma zona de pressupostos, ou seja, um setor do mundo que parece não necessitar de 
maiores investigações e sobre o qual se apoiam as diferentes interpretações. No que 
concerne a esta questão, há dois pontos a observar: primeiro, o que fica na zona de 
pressupostos e, portanto, não é questionado, ele mesmo assunto a ser definido em cada 
situação; é o interesse à mão que motiva o pensar, projetar, agir; que divide o campo não 
problemático do problemático e distingue as zonas de relevância. O segundo aspecto, é 
que não se pode deixar de ter em conta que qualquer questionamento do mundo surge 
com base naquilo que é tido como suposto, em algo que se acredita conhecer. 

A interpretação dada, sua problematização, reinterpretação, escolha entre 
visões e cursos de ação alternativos não emergem de uma preferência a partir da 
indiferença. Uma escolha é "o surgimento de uma preferência unificada a partir de 
preferências concorrentes" (Schutz, 1979:150). As escolhas entre interpretações e 
ações terapêuticas são, portanto, possibilidades problemáticas, originadas da dú
vida, da existência de diferentes perspectivas. Na definição da situação, o ator 
transforma seu mundo de possibilidades em aberto em possibilidades problemáti
cas (Alves & Souza, 1994). 

A escolha entre possibilidades distintas, ao mesmo tempo em que remete às 
experiências passadas, refere-se também ao futuro. Nas palavras de Dewey (apud 
Schutz, 1979), deliberar significa "um ensaio dramático na imaginação de várias li
nhas de ação concorrentes possíveis". A escolha implica, portanto, projetar, tecer fan
tasias dentro de um quadro dado de acontecimentos e conhecimentos já incorporados 
pela experiência. Ao mesmo tempo, o fim futuro visado pelo projeto é que vem ilumi
nar, em retorno à situação presente, conferindo a esta seu significado. Para Rose, a 
formulação de um projeto de cura, que inclui o recurso a tratamento em casa de can
domblé, orienta o olhar que ela lança ao seu passado e dá sentido a sua vida, segundo 



ela, uma trajetória marcada desde sempre pela relação com o pai e, por meio deste, com 
as forças da 'magia negra', que serão detidas pela adoção de medidas terapêuticas. 

A adesão a esquemas interpretativos e a escolha de tratamento, desse modo, 
não pode ser pensada exclusivamente em termos do repertório de possibilidades den
tro do universo cultural no qual os atores estão inseridos. É fundamental ter em conta 
o uso a que se prestam os símbolos e imagens de um dado universo ou as respostas 
particulares que suscitam e que são incorporadas reflexivamente às percepções, senti
mentos e estados que compõem as trajetórias passadas dos indivíduos, às quais são 
atribuídas novas cargas significativo/emotivas (Souza & Rabelo, 1995). 

A reinterpretação do passado à luz das circunstâncias atuais e dos projetos que 
estão orientando as ações dos indivíduos se faz concomitantemente a um processo de 
reconstituição da identidade. No ato de reconstruir narrativamente uma trajetória em 
que não apenas um caso de doença, mas a própria biografia do indivíduo é refeita, 
procura-se encobrir inconsistências e preencher as lacunas presentes na história. Atra
vés do relato, um comportamento, recordações e eventos são retrospectivamente reco
nhecidos como recorrentes e representativos de uma tendência; são tratados como 
'documento de' ou como 'apontando para' um suposto padrão subjacente à trajetória 
do indivíduo. Ε depois de revelado ou, para dizer melhor, construído o padrão, este 
pode ser confirmado por eventos posteriores. No entanto, como as novas ocorrências 
nunca preenchem completamente as expectativas, na medida em que se desenrolam os 
acontecimentos, os próprios padrões supostos vão sendo modificados para que se pos
sa manter a unidade e a coerência da história (Garfinkel, 1967). 

Por conseguinte, na narrativa de Rose, elementos são selecionados e enfatizados 
com o intuito de evidenciar a coerência, o sentido da história que vem narrando: a mal
dade do pai revelada pela sua brutalidade na relação com os familiares, sua capacidade 
de seduzir e manipular as pessoas, o fato de levar crianças a sessões de magia negra, o 
conteúdo das alucinações - a voz do pai gritando insultos, as pegadas do cavalo de São 
Jorge - , os insucessos em tentativas anteriores de cura etc, tudo isto é organizado na 
narrativa de modo a tornar convincente a versão apresentada por Rose de que seu pai é 
um grande 'macumbeiro', responsável pelas perturbações que ocorrem em sua vida. 

Na apresentação de sua história, são descritos, adicionados, diversos fatos e 
eventos que corroboram e tornam plausível a interpretação. Assim, é conferida uma 
unidade à narrativa, de modo a formar um quadro em que Rose transcende o aqui e 
agora, "estabelece pontes entre diferentes zonas dentro da realidade da vida cotidiana 
e as integra em uma totalidade dotada de sentido" (Berger, 1985:59). Ε deste ponto de 
vista que podemos dizer, como Merleau-Ponty (1994), que as trajetórias individuais 
contadas padecem de "ilusão retrospectiva", ou seja, tendo concebido uma teia de 
relações sociais como externas e anteriores a ele, o indivíduo, então, retrospectiva
mente, assume a predominância sobre seu destino. A trajetória individual é concebida 
como governada por padrões que parecem ser independentes da apreensão que os 
sujeitos têm deles e que se impõem a sua apreensão. A realidade da vida é enfocada 
como constituída por uma ordem de objetos que foram designados como objetos antes 
da sua entrada em cena. 



A exigência de uma coerência na narrativa, ainda que relativa, não atende ape
nas à necessidade dos indivíduos de conferirem sentido a suas vidas; a elaboração de 
histórias com certa unidade e, em especial, com plausibilidade serve também, por um 
lado, como instrumento de diálogo com outros, com os quais eles interagem (Souza, 
1995). Quando o indivíduo escolhe determinada forma de se apresentar aos outros, 
espera que o tratamento recebido seja condizente; todavia, para que isso ocorra é pre
ciso que o personagem seja crível, que a história seja plausível para os outros (Goffman, 
1975). Por outro lado, para que uma interpretação seja subjetivamente dotada de sen
tido, deve ser afirmada como 'real' por outros membros do grupo social. É a colabora
ção de outros tidos como significativos e a confiança na continuidade desta colabora
ção que garantem a sustentação de uma versão dos fatos e da auto-imagem dos indiví
duos (Alves, 1993; Souza & Rabelo, 1995). 

No caso de Rose, a interpretação da enfermidade como resultado de 'feitiça¬ 
ria', 'macumba', ao mesmo tempo em que permite a ela ordenar sua experiência e 
fazer emergir um sentido de identidade para si, instaura uma relação dialógica, o que 
lhe permite compartilhar a sua vivência com outros, para quem a explicação fornecida 
nestes termos, fundamentada em solo comum de crenças, adquire plausibilidade. Além 
disso, a versão apresentada adquire maior grau de 'veracidade' para si e para outros 
quando corroborada por outros que lhe são significativos, como o irmão, e por especi
alista, como o pai-de-santo que sustenta e legitima a história apresentada. 

A presença desses outros com quem Rose dialoga fica evidenciada na narra
tiva, mediante o uso de discurso citado. Ao relatar sua história, ela lança mão de 
falas atribuídas a outros - o irmão, pais-de-santo e vizinhos - para fortalecer e legi
timar a visão apresentada. Neste sentido, a recorrente utilização do discurso citado 
chama também a atenção para situações em que a identidade pessoal ou a posição 
social do falante é, em alguma medida, insuficiente para garantir a verdade ou a 
autenticidade de suas afirmações. É justamente o caso de Rose, que tem sua própria 
identidade ameaçada pelo fato de ter passado um período de internamento em hospi
tal psiquiátrico e ser considerada doente mental. A citação, um dos principais meios 
de fazer com que enunciados passem a ser vistos como fala autorizada, diz respeito 
à habilidade do falante para trazer à baila vozes alheias que acrescentem peso moral 
a sua fala (Hill & Zepeda, 1993). 

CONCLUSÃO 

A elaboração de narrativas e a busca de instituições terapêuticas são tentativas 
de conter a ameaça de desmoronamento do mundo da vida trazida pela doença. Em 
tais circunstâncias, a própria identidade do indivíduo é colocada em cheque, sua traje
tória é repensada, ele se volta para seu passado a fim de descobrir o sentido das expe
riências vividas. Ao ser contada, a vida encontra sentido, é vista como unidade, é 
englobada em um horizonte onde o sujeito torna-se personagem e a história ganha 
perspectiva de resolução (Rabelo & Alves, 1995). E, na medida em que os indivíduos 



singulares estão sempre imersos no social, esse processo de redefinição de identidade 
é também fruto da colaboração de outros tidos como significativos, devendo, para que 
possa ser sustentada, ser plausível para outros. 

Explicar para si e para os outros, dar sentido e coerência, narrar uma história 
de aflição, reunir sob um nome um conjunto de sensações de mal-estar físico e psí
quico são atos interpretativos. Interpretar envolve a utilização de quadros de refe
rência, ou seja, de um estoque de conhecimento à mão, herdado de uma tradição 
cultural, mas sempre renovado a partir dos novos acontecimentos e conhecimentos. 
O estoque de conhecimento acessível tem o caráter aberto a retificações ou corrobo¬ 
rações de experiências por vir. Se este apresenta como traço essencial a fluidez e a 
processualidade, a configuração que assume a cada momento é determinada pelo 
fato de os indivíduos não estarem igualmente interessados em todos os aspectos do 
mundo ao seu alcance. É o projeto, formulado aqui e agora, que dita o que é relevan
te ou não na situação. É a projeção de um mundo futuro e o retorno ao presente, em 
que aquele mundo perfeito e acabado é trazido à cena, o que determina o conheci
mento do mundo presente. 

NOTAS 

* Os dados analisados neste artigo foram coletados no âmbito da investigação "Social and 
Cultural Landmarks for Community Mental Health: resources and management related to 
Mental Health", financiada pelo International Development Research Center (IDRC), cuja 
coordenação está a cargo do Dr. Carlos Alberto Caroso e do Dr. Paulo César Alves. A 
coordenação da vertente urbana da pesquisa cabe aos profs. Paulo César Alves e Míriam 
Rabelo, dos Programas de Pós-Graduação em Sociologia e em Saúde Coletiva da UFBA e 
aos pesquisadores do Núcleo de Estudos em Ciências Sociais e Saúde/UFBA. Agradeço a 
Paulo César Alves, Míriam Rabelo e a Maria Gabriela Hita pelas sugestões, assim como a 
Litza Andrade Cunha, em cuja companhia realizei a entrevista com Rose. 

1 Self é entendido aqui de acordo com a definição de GIDDENS (1989:41): " É a soma daquelas 
formas de recordação por meio das quais o agente caracteriza reflexivamente Ό que' está na 
origem de sua ação. O self é o agente enquanto caracterizado pelo agente. Self, corpo e 
memória estão, portanto, intimamente relacionados". 

2 Os personagens desta história tiveram seus nomes modificados. O que é contado neste arti
go apóia-se basicamente no depoimento de Rose, embora tenhamos acrescentado informa
ções obtidas em conversas com seu irmão. 
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