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Significação e Metáforas na Experiência da 

Enfermidade1 

Paulo César B. Alves & Míriam Cristina Μ. Rabelo 

As línguas não falam, só as pessoas. 

(Paul Ricoeur) 

INTRODUÇÃO 

Uma das temáticas mais importantes nos estudos socioantropológicos da 
saúde diz respeito ao conceito de experiência da enfermidade, que se refere basica
mente à forma pela qual os indivíduos situam-se perante ou assumem a situação de 
doença, 2 conferindo-lhe significados e desenvolvendo modos rotineiros de lidar com 
a situação. É importante ter em conta que as respostas aos problemas criados pela 
doença constituem-se socialmente e remetem diretamente a um mundo comparti
lhado de práticas, crenças e valores. Na lida com a enfermidade, o doente e aqueles 
que estão envolvidos na situação (como familiares, amigos, vizinhos e terapeutas) 
formulam, (re)produzem e transmitem um conjunto de soluções, receitas práticas e 
proposições genéricas, de acordo com o universo sociocultural do qual fazem parte. 

Para a antropologia, a enfermidade não é apenas uma 'entidade biológica', 
que deva ser tratada como coisa; é também experiência que se constitui e adquire 
sentido no curso de interações entre indivíduos, grupos e instituições. O presente 
artigo examina algumas premissas teórico-metodológicas do estudo da enfermi
dade como realidade socialmente construída. Mais especificamente, pretende es
tabelecer considerações sobre os processos pelos quais os indivíduos atribuem 
significados às suas experiências de enfermidade e, dessa forma, expressam, co
municam e compartilham com outros suas aflições. 

Tal discussão requer uma elaboração mais detida acerca da constituição da 
enfermidade na experiência do sujeito. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer 
que a enfermidade é, antes de mais nada, uma sensação de mal-estar, uma expres
são direta de aflição. Em geral, não saberíamos a priori que estamos doentes sem 
que a sensação de que 'algo não vai bem' tenha sido experimentada. Assim, a 



enfermidade nos remete, em um primeiro momento, à nossa corporeidade. Isso 
não significa dizer que seja necessariamente produto de alterações ou disfunções 
orgânicas, ou que todo processo ou estado patológico desperte uma experiência 
de s e n t i r - s e m a l . 3 O sent i r -se mal remete ao corpo c o m o c o r p o v i v i d o , 
indissociável da nossa subjetividade (a qual, por sua vez, é sempre uma subjeti
vidade encarnada). 

Radicada no corpo, a sensação de mal-estar, da dor, por exemplo, é 
inquestionável, pois está precisamente em mim, no meu corpo. A dor do outro, 
mesmo daquele que me seja mais próximo e íntimo, não é vivida por mim. Se lhe 
dói a cabeça, a mim se me apresenta a figura de alguém afligido pela dor, da qual 
só tenho patente certos sinais externos, que não são dor, como contrações mus
culares, gestos e gemidos, com base nos quais construo certas inferências acerca 
de seu estado subjetivo (de dor). 

A sensação de mal-estar, contudo, não constitui em si mesma a enfermida
de. Se a enfermidade envolve a presença subjetiva de um mal-estar, isso não sig
nifica que derive totalmente dessa experiência. É necessário que o mal-estar seja 
transformado em objeto socialmente aceito de conhecimento e intervenção. Em
bora o sentir-se mal, via de regra, se faça acompanhar de uma formulação acerca 
do seu significado, da sua natureza como entidade discreta e objetiva, trata-se de 
dois modos de vivência distintos: o primeiro, uma vivência que não se destaca do 
fluxo de vivências do sujeito e que constitui, na verdade, o ponto de vista ou o 
fundo opaco sobre o qual se desenrolam suas atividades; o segundo, uma vivência 
que se fixa pela atenção reflexiva. Sartre precisa essa melhor essa distinção quan
do comenta a experiência da dor: 

Os olhos me doem, mas devo terminar essa noite a leitura de uma obra 
filosófica. Leio. O objeto de minha consciência é o livro, e, através dele 
as verdades por ele significadas. O corpo de modo algum é captado por 
si mesmo; é ponto de vista e ponto de partida. (...) Em tudo isso o corpo 
só é dado implicitamente: o movimento dos meus olhos só aparece ao 
olhar de um observador. Por mim, capto taticamente apenas o surgimento 
fixo das palavras umas atrás das outras. (...) Todavia, no próprio mo
mento em que leio, os olhos me doem.(...) Entendamos bem: se a dor se 
dá como dor 'nos olhos' não há nisso qualquer misterioso 'signo local' 
e tampouco conhecimento. Somente que a dor é precisamente os olhos 
enquanto a consciência 'os existe'. (...) Decerto, a denominação dor 
nos olhos pressupõe todo um trabalho constitutivo que iremos descre
ver. Mas, no momento em que nos colocamos, não cabe ainda considerá-
lo, porque não está feito: a dor não é encarada de um ponto de vista 
reflexivo... É dor-olhos ou dor-visão; não se distingue de minha manei
ra de captar as palavras transcendentes. (...) Mas eis que deixo de ler, 
de repente, e agora fico absorto na captação da minha dor. Significa 
que dirijo sobre minha consciência presente, ou consciência visão, 
uma consciência reflexiva. Assim, a textura atual de minha consciência 



refletida - em particular, minha dor - é apreendida e posicionada por 
minha consciência reflexiva. (...) O movimento primeiro da reflexão é, 
portanto, para transcender a pura qualidade da consciência da dor 
rumo a um objeto-dor. (Sartre, 1997:418-422) 

A vivência pré-objetiva da dor, em que ela se confunde com meu corpo e 
constitui o ponto de vista mesmo segundo o qual eu me situo no mundo, transfor
ma-se, mediante a mirada reflexiva, em experiência de 'algo objetivo': a enfermi
dade. Adquire significado - como coisa - na medida em que me volto reflexiva
mente para ela, destacando-a do meu fluxo de vivências e destacando-me dela. 
Desta forma, a vivência de estar ou sentir-se mal é organizada em uma totalidade 
discreta, transforma-se em objeto e representação, ou seja, em enfermidade. 

Para a antropologia, portanto, toda enfermidade envolve interpretação ou 
julgamento e, enquanto tal, um processo de construção de significado. Importa 
levar em consideração que este processo não consiste em um ato individual de se 
perceber uma experiência interior como problemática. A consciência não consti
tui seus objetos ex nihilo, pela autonomia da interioridade subjetiva. A enfermida
de dota-se subjetivamente de sentido à proporção que se afirma como real para os 
membros da sociedade, que por sua vez a aceitam como real. É real justamente 
porque se origina no mundo do senso comum (Alves, 1993:269). Assim, enfermi
dade é construção intersubjetiva, isto é, formada a partir de processos comunica¬ 
tivos de definição e interpretação. 

Tendo em vista essas observações, uma das tarefas essenciais da antropo
logia da saúde é compreender como a enfermidade, radicada em uma vivência 
subjetiva, constitui-se em realidade dotada de um significado reconhecido e legiti
mado socialmente. Convém observar que a questão proposta não diz respeito à 
conversão do pré-cultural em cultural. Uma vez que o mundo intersubjetivo da 
cultura constitui o fundo necessário sobre o qual se desenrolam todas as vivências 
do sujeito, não faz sentido atribuir à experiência pré-reflexiva um caráter pré-
cultural. A questão concerne, antes, à conversão de experiências em que sujeito e 
objeto não constituem momentos distintos (como no caso da dor-olhos referida 
por Sartre) em experiências nas quais estes dois termos distinguem-se claramen
te. Refere-se, por conseguinte, aos modos pelos quais os indivíduos logram ex
pressar, interpretar e comunicar suas experiências de aflição. E m grande medida, 
este trabalho realiza-se por meio da elaboração de narrativas, nas quais se apresen
ta a aflição como parte de um transcurso temporal de ações, eventos e encontros. 

Nas narrativas de aflição, as metáforas desempenham um papel central: 
consumem estratégias de inovação semântica, que estendem sentidos habituais 
para domínios inesperados, oferecendo assim uma ponte entre a singularidade da 
experiência e a objetividade da linguagem, das instituições e dos modelos legitimados 
socialmente. Tecidas em uma narrativa, as metáforas dão forma ao sofrimento indi
vidual e apontam no sentido de uma determinada resolução desse sofrimento: 



Os estudos antropológicos sobre a natureza do discurso narrativo subordi
nam-se largamente a uma noção de estrutura analítica de investigação. O trabalho 
de Propp sobre o conto russo (aplicado a narrativas orais por etnólogos como 
A. Dundes e D. Paulme) e as análises dos mitos propostas por Lévi-Strauss cons
tituem, até o momento, os grandes paradigmas para a análise estrutural do discur
so. Partindo do princípio de que os sistemas semióticos são fechados, esse mode
lo reduz a narrativa a um sistema implícito de entidades discretas que mantêm 
entre si relações auto-suficientes de oposição e diferença. Deste modo, a significa
ção de um discurso não remete à sua relação com uma realidade não semiótica; 
resulta, em última instância, da capacidade combinatória das unidades descritivas. 
Constitui tarefa do pesquisador identificar essas entidades e suas relações para 
decodificar o discurso, isto é, entendê-lo enquanto totalidade integrada. Assim, o 
modelo estrutural transfere a questão do "o que as unidades de análise significam" 
para "como elas significam" (Sperber, 1978). 

É inegável que os grandes avanços da teoria da narrativa foram determina
dos pelas investigações estruturais de sistemas sincrônicos da linguagem. Contu
do, como a crítica contemporânea tem salientado, o modelo estrutural é proble
mático, uma vez que promove uma separação entre significados abstratos e a 
aquisição e uso da linguagem em situações de interlocução. Ao postular a semiologia 
estrutural como uma espécie de propedêutica a toda análise da narrativa, esse 

permitem aos indivíduos organizar sua experiência subjetiva, de modo a transmiti-
la aos outros - familiares, amigos, terapeutas - e a desencadear nestes uma série de 
atitudes condizentes como a nova situação apresentada. O estudo dos processos 
discursivos pelos quais os indivíduos constroem e expressam a aflição constitui, desta 
maneira, um recurso importante para a análise antropológica da enfermidade. 

É no contexto dessa preocupação que se insere o presente trabalho. Sua 
primeira parte procura elucidar algumas questões teórico-metodológicas referen
tes ao estudo das metáforas, como elemento-chave no processo de construção de 
sentido, valendo-se de algumas abordagens da metáfora formuladas por filósofos 
e lingüistas. A segunda parte exemplifica empiricamente como, pelo uso de enun
ciados metafóricos elaborados em um discurso narrativo, podem-se compreender 
as formas pelas quais os indivíduos dão sentido à sua experiência da aflição. A 
discussão de um caso empírico permite trazer à baila questões concernentes à 
relação entre narrativa, metáfora e experiência que escapam às análises centradas 
na linguagem escrita, e que vêm sendo apontadas em trabalhos antropológicos 
mais recentes. Desnecessário é dizer que não se pretende aqui exaurir a problemá
tica teórica e empírica da metáfora. 

0 DISCURSO NARRATIVO Ε A METÁFORA 



modelo sobrepõe a existência virtual do sistema ao aspecto ontológico do discur

so, ou seja, institui um primado hierárquico do código, do anônimo, do compulsó

rio sobre a mensagem, a interação, a intenção comunicativa. Em outras palavras, 

põe entre parênteses a parole em favor da langue, reduz a situação de interlocução 

a mero acontecimento transitório e evanescente e, portanto, insignificante para a 

compreensão da lógica das ações sociais. 

Procurando superar as limitações da análise estruturalista sem, no entanto, 

abdicar de uma noção de estrutura na análise do discurso, Paul Ricoeur sugere 

que o discurso se fundamente em uma dialética entre evento e significação, des

crita da seguinte forma: "se todo o discurso se atualiza como um evento, todo o 

discurso é compreendido como significação" (Ricoeur, 1987:23). No pólo do evento 

tem-se os chamados aspectos subjetivos do discurso, ligados ao significado do 

locutor, ao passo que no pólo da significação alocam-se os aspectos objetivos, 

equivalentes ao conteúdo proposicional do discurso (a relação entre as funções de 

identificação e predicação, ou sujeito e predicado, existente no nível da frase). 

Para Ricoeur, estes dois pólos representam, de fato, momentos da dialética. Como 

evento, o discurso nos remete a uma intenção comunicativa, quando está em jogo 

a comunicação da experiência. A experiência vivida, entretanto, é essencialmente 

privada; não se pode vivenciar as experiências de outrem. O que é comunicado, 

observa Ricoeur, é a sua significação; é especialmente o conteúdo proposicional 

do que é dito (a significação da enunciação) que orienta os participantes do diálo

go, que lhes permite reter e compartilhar o que o sujeito da experiência intenta 

transmitir (o significado do locutor), superando as ambigüidades e contingências 

inerentes a todo processo comunica t ivo . A compreensão mútua entre os 

interlocutores depende de que a significação possa preservar-se perante o evento 

que se esvanece. Para ser compreendido, o sentido do locutor precisa ser expres

so ou exteriorizado. 

Para concluir a discussão da dialética de evento e significação, pode
mos dizer que a própria linguagem é o processo pelo qual a experiên
cia privada se faz pública. A linguagem é a exteriorização graças à 
qual uma impressão é transcendida e se torna uma expressão... A 
exteriorização e a comunicabilidade são uma só e mesma coisa, por
que nada mais são do que a elevação de uma parte da nossa vida ao 
logos do discurso. De qualquer modo, a solidão da vida é aí iluminada 
por um momento pela luz comum do discurso. (Ricoeur, 1987:30-31) 

À dialética entre evento e significação - expressa como dialética entre as 
dimensões subjetiva e objetiva do discurso, o que o locutor faz e o que a frase faz 
- sobrepõe-se outra, entre o sentido e a referência. Remontando-se a Frege, Ricoeur 
observa que se pode tomar o discurso de dois modos diferentes: quanto ao seu sentido 
(Ό que é dito') e à sua referência ('aquilo acerca do que se diz'). O sentido é objetivo 
e imanente ao discurso, corresponde à correlação entre as funções de identificação 



e predicação no interior da frase/discurso. A referência relaciona a linguagem ao mun
do. Remete a um apontar intencional para coisas, estados, pessoas e eventos em 
situações de interlocução, de modo que no discurso "o sentido é atravessado pela 
intenção de referência do locutor" (Ricoeur, 1987:32). A referência postula o caráter 
ontológico do discurso. É necessário pressupor a existência prévia do mundo e a 
experiência de ser-no-mundo para que os indivíduos se possam expressar pela lin
guagem. Nas palavras de Ricoeur (1987:33), "é porque existe primeiramente algo a 
dizer, porque temos uma experiência a trazer à linguagem que, inversamente, a lin
guagem não se dirige apenas para significados ideais, mas também se refere ao que é". 

A abordagem de Ricoeur nos conduz a algumas conclusões relevantes. 
Dado o caráter privado das experiências vividas, é de se esperar que, em situações 
de diálogo, os sujeitos procurem diversos meios para expressá-las aos outros. A 
linguagem conotativa assume nesta instância um papel fundamental, pois, ao 
pôr em relação sentidos explícitos e implícitos, permite aos indivíduos transmi
tir, até certo ponto, estados e sentimentos sutis, para cuja expressão a lingua
gem denotativa torna-se, muitas vezes, inadequada. O estudo das metáforas, 
como elemento-chave da linguagem conotativa, oferece à investigação antropo
lógica um caminho para compreender os processos pelos quais os indivíduos 
compreendem e explicam suas experiências. 

Para a lingüística, a metáfora é uma enunciação, um ato de linguagem, e 
o seu locus deve ser procurado no nível figurativo do discurso, oral ou escrito. 
Para além dessa definição mais geral, há vastas discordâncias sobre a natureza e 
o papel da metáfora no discurso. Obviamente, a presente discussão não preten
de resumir a literatura consagrada a essa problemática, mas tão só tecer algu
mas observações relevantes para a análise antropológica acerca da construção e 
utilização de metáforas. 

Segundo a retórica clássica - aquela que, iniciada por Aristóteles, perdurou 
até fins do século XIX - , a metáfora designa uma das figuras (tropo) que modifi
cam o sentido de uma palavra graças ao fato de se a substituir por outra. Nessa 
concepção, a metáfora é uma espécie de analogia e, como diz Aristóteles em sua 
Poética, uma "transposição do nome de uma coisa a outra; transposição que se 
faz do gênero à espécie, da espécie ao gênero, da espécie à espécie" (Aristóteles, 
1967:97). Deste modo, metáfora seria um dito engenhoso, um ornamento, que 
teria por função estender o sentido de um nome, sem que com isso se acrescente 
alguma inovação semântica à palavra substituída. Ou seja, considera-se a metáfo
ra uma forma 'estilística' de dizer aquilo que poderia ser dito literalmente, isto é, 
por uma linguagem denotativa. 

Muitos teóricos da literatura e filósofos, como Wellek e Warren (1976), 
Richards (1936), Beardesley (1958) e Soskice (1989), têm submetido a concep
ção clássica da metáfora a duras críticas. Todos partem do pressuposto de que, 
ao reduzir a metáfora a uma mera substituição de palavras, a teoria clássica não dá 



conta da dimensão de sentido constituída mediante o enunciado metafórico. As
sim, concordam entre si ao afirmar que a metáfora expressa um significado; as 
divergências surgem no que toca à definição do conteúdo específico desse signi
ficado e da forma pela qual é criado. 

Uma alternativa bastante interessante ao modelo clássico é oferecida pelas 
teorias da metáfora provenientes dos estudos da imagística, tópico pertencente 
tanto à psicologia quanto à análise literária e à filosofia. Em termos gerais, as 
concepções imagísticas da metáfora baseiam-se no princípio de que a função da 
metáfora é criar uma imagem de uma dada realidade dotada de significação emo
cional. Assim, a metáfora tem raízes afetivas, e a relação entre seus termos ex
pressa fundamentalmente um conteúdo emotivo. 

Ao ressaltarem o sentido emotivo que perpassa todo enunciado metafórico 
e que se cria por seu intermédio, as concepções da imagística nos permitem ir 
além de uma visão da metáfora como simples adorno, para compreendermos 
seu papel na expressão das experiências vividas. A ênfase no conteúdo emotivo 
da metáfora, entretanto, conduz os teóricos da concepção imagística a negli
genciar seu conteúdo semântico. Uma vez que nos diz algo de novo acerca da 
realidade, a metáfora possui mais do que um valor emotivo. Daí uma crítica que 
se pode fazer à teoria imagística: por menosprezar a existência de um significa
do semântico na metáfora, não estabelece uma distinção entre Ό que é dito' e 
'aquilo acerca do que se diz' e, conseqüentemente, pouco explica sobre o modo como 
as imagens, contrastadas e comparadas entre si no enunciado metafórico, combi
nam-se para criar novos significados. 

Para explicar como uma associação de imagens pode gerar uma nova sig
nificação, é necessário analisar o processo da metaforização. Tradicionalmente, 
este processo tem-se resumido a uma operação analógica: colocando um tópico A 
em contato com um veículo B, isto é, fazendo A parecer uma espécie de B, a 
metáfora retira características salientes do veículo para ressaltar o tópico. Desta 
maneira, estende o significado do tópico. 

De acordo com alguns autores, a concepção de que a metáfora opera por 
meio da analogia parece ainda insuficiente para se compreender sua dimensão 
criadora. Conforme observa Kirmayer, as metáforas não constituem simplesmen
te um mapeamento isomórfico de um esquema conceituai para outro; vão além da 
analogia à medida que transformam o tópico pela interação com aspectos sensori
als, afetivos e cognitivos dos elementos justapostos (1993:172). Também Ricoeur 
contesta a definição de metáfora como uma simples analogia entre palavras ou 
conjunto de palavras. Seu argumento apóia-se na tese de que o locus da metáfora 
é a frase, e não a palavra: as metáforas dizem respeito à função de predicação da 
frase: operam, inicialmente, instituindo uma tensão, no seio do enunciado, entre 
duas interpretações opostas; é o conflito entre ambas que sustenta a metáfora. O 
enunciado metafórico obtém sua eficácia instituindo a absurdidade, que se revela 



logo que se tenta lhe aplicar uma interpretação literal. Segundo Ricoeur, "a inter

pretação metafórica pressupõe uma interpretação literal que se autodestrói numa 

contradição significante. É este processo de autodestruição ou transformação que 

impõe uma espécie de torção às palavras, uma extensão do sentido, graças à qual 

podemos descortinar um sentido onde uma interpretação literal seria literalmente 

absurda" (1987:62). No seio da absurdidade gerada pela discordância entre duas 

interpretações contraditórias, a metáfora introduz a semelhança, que serve para 

reduzir ou resolver a discordância inicial. Assim, pode-se dizer que a metáfora 

cria um parentesco não percebido ordinariamente. As metáforas vivas ou de in

venção - diferentemente das metáforas mortas, já consagradas pelo uso e incor

poradas ao nosso léxico comum, como 'pé da mesa' ou 'primavera da vida' - são 

criadoras de significado e, portanto, não são traduzíveis (isto é, seu sentido inova

dor não pode ser exaurido através de paráfrases). Uma metáfora, conclui Ricoeur 

(1987:63-64): 

é uma criação instantânea, uma inovação semântica que não tem esta
tuto na linguagem já estabelecida e que apenas existe em virtude da 
atribuição de um predicado inabitual ou inesperado. Por conseguinte, 
a metáfora assemelha-se mais à resolução de um enigma do que a uma 
associação simples baseada na semelhança; é constituída pela resolu
ção de uma dissonância semântica. 

A estrutura interna do enunciado metafórico possibilita que ele carregue 
uma nova informação (seu valor referencial). Mais especificamente, é esta estru
tura que nos permite compreender por que as metáforas constituem recurso tão 
valioso nos processos de significação da experiência. 

Se, rompendo criativamente com usos estabelecidos da linguagem, as me
táforas permitem dizer algo novo acerca da experiência subjetiva, dificilmente 
exprimível de outro modo, é, no entanto, preciso não reduzi-las a fenômenos 
meramente subjetivos. Uma ênfase excessiva ao caráter subjetivo das metáforas 
leva ao esquecimento de que um enunciado metafórico tem uma intencionalidade 
comunicativa, e que toda intenção comunicativa envolve necessariamente a 
t ransmissão de uma mensagem entre um emissor e um receptor. A eficácia da 
mensagem pressupõe que os indivíduos partilhem, grosso modo, um 'valor de 
equivalência' na associação estabelecida entre as imagens. A metáfora emerge, 
necessariamente, no seio da interação, de situações sociais, e a sua compreen
são não é apenas uma projeção das atividades autônomas e reflexivas dos 
interlocutores. A compreensão de um enunciado metafórico efetua-se sempre nos 
termos daquilo que é dado na situação de interlocução. O sujeito compreende atra
vés do mundo partilhado de significados, de modo que a metáfora nos remete ao 
mundo da intersubjetividade. 



METÁFORAS Ε NARRAÇÃO DE EXPERIÊNCIA 

O seguinte relato é bastante ilustrativo para que possamos compreender como, 
pelo uso da metáfora, uma senhora de 55 anos, habitante de um bairro de classe 
trabalhadora da cidade de Salvador, interpreta e constrói sua vivência da aflição. 

D. Firmina é vendedora de acarajé. Há quatro anos, quando atravessava um 
riacho, ao se dirigir para seu ponto de venda, sentiu "adormecer a cabeça do dedo 
esquerdo do pé". No dia seguinte, no mesmo local, aconteceu a mesma coisa com 
outro dedo do pé. Ela nos diz: "agora é o outro dedo, agora é os dois. Não tô 
governando nenhum dedo do pé, tá tudo duro, os dedo duro mesmo, e com aquela 
dormência enjoada". 

Ela atribuiu inicialmente o caso a uma briga que tivera com um vizinho 
alguns meses antes do incidente. O vizinho lhe acusara de ser feiticeira: "Ah, você 
é tirada a feiticeira, tem pau que passa pau". Ε ela conclui: "Ele tinha me dito isso, 
né? Ε depois foi que eu senti isso". A sua primeira providência foi passar limão e 
pomada nos dedos do pé. O problema, porém, começou a se agravar. Sentia o pé 
'part ido' . "Era tudo cortado, ó, tudo cortado (...) depois as mãos pegou partir 
também, pegou partir, partir". Dona Firmina foi ao médico, que lhe receitou algu
mas pomadas. "Foi mesmo que pegar e jogar tudo dentro do rio, porque eu passa
va, não sentia alívio de nada". Procurou um outro médico, que lhe deu "um remé
dio de um jeito de uma magnésia": 

Aí eu piorei que parecia que eu ia morrer (...) Aí inchou tudo. Foi subin
do, subindo, subindo até o rosto. (...) O corpo corria água, tomou numa 
brotoeja (...) as cobertas dava pra torcer. Eu fedi a defunto. Enquanto 
tava só aqueles talhos, não minava água. Eu fiquei parecendo um bicho. 
Tanto inchava como tinha brotoeja, e como corria água do corpo. 

D. Firmina, então, resolveu procurar um pai-de-santo. Deram-lhe um ba
nho. "Quando aquele banho caiu em meu corpo, foi o mesmo que morrer. Ardia. 
Subi nas paredes. O i , oi, o que que eu faço, o que que eu faço?' Aquele negócio 
queimando, parecendo que foi um Satanás mesmo que jogaram em meu corpo". 
Seu problema não se resolveu. 

A mãe de D. Firmina, que há a lgum tempo se havia convertido à "lei de 
c ren te" e que nunca deixara de expressar seu desejo de converter a filha, 
insistiu para que esta lhe acompanhasse à igreja. Dona Firmina freqüentou 
alguns cultos com a mãe, mas foi quando ouviu no rádio a pregação de um 
p a s t o r a r e s p e i t o d a ' c u r a i n v i s í v e l ' q u e sua v ida r e c e b e u um n o v o 
direcionamento. Decidiu procurar aquela igreja: "Aí me plantou aqui no juízo. 
Aí eu me invoquei c o m a cura invisível, né? Essa doença é invisível, que 
médico não dá je i to , n inguém dá jei to . Então eu vou fazer essa corrente". Ela 
descreve a sua experiência na igreja pentescostal: 



Aí quando eu cheguei aí, mandou todo mundo fecha os olhos, aí eu 
cheguei assim fechei. Ε dentro da pele tinha um bicho que corria, dentro 
da minha pele, mas ele corria daqui até aqui assim, (...) do pescoço até o 
joelho, (...) era um bicho, parecia o lacrau. O lacrau é um... um gongo que 
tem assim no chão, e tem uma tesoura na ponta do rabo. (...) Era aquele 
bicho que eu sentia correndo dentro do meu corpo, além de toda a 
inframação, toda a dormência, toda brotoeja (...) Eu sentia, eu não via. Eu 
sentia correndo, mas sentia que era um bicho daquele. Corria entre a 
carne e a pele, e ia até aqui e voltava mordendo, mordendo, e eu ficava me 
coçando, me coçando, e aquilo não tinha jeito. (...) Mas quando eu che
guei na hora da oração, na hora de receber a cura, sabe de onde ele saiu? 
Daqui, do meio da cabeça. (...) Na hora da oração, que falou da feitiçaria, 
que aquilo foi uma feitiçaria, o bicho mexeu aqui, (...) senti na cabeça. Aí 
ele friviou, friviou, e veio descendo, veio descendo, descendo, descen
do, quando chegou em cima do coração, eu não vi mais nada, eu não vi 
que ele desceu mais. Aí pronto, foi aquela manifestação horrorosa que 
eu não vi mais nada. Caí, manifestei, sim. (...) Depois que eu fui, eu não 
senti mais aquilo. Fiquei curada das brotoejas, tudo. Eu curei num dia, 
numa tarde. (...) Quando cheguei em casa, o corpo já tava enxugando. (...) 
O pé desinchou, pronto. 

A narrativa de D. Firmina é marcada pela precisão de detalhes sobre a 
origem, curso e desenvolvimento da doença. Informações relativas a relações 
sociais, estados do corpo, sentimentos e impressões subjetivas mesclam-se 
p a r a p r o d u z i r u m a i m a g e m c o m o v e n t e de dor , m o r t e e, f i n a l m e n t e , 
restabelecimento da vida, ou melhor, construção de uma nova vida. A aflição 
assemelha-se a um rito de passagem. 

Nesta história, podem-se discernir dois conjuntos dominantes de metáfo
ras que distinguem os dois grandes momentos da narrativa. No primeiro, des
creve-se o processo de eclosão e desenvolvimento da doença; no segundo, a 
resolução da aflição no interior da igreja pentecostal. As metáforas do primeiro 
grupo constroem uma imagem de estranhamento e alienação progressiva de si: a 
doença - que se inicia como sensação de "adormecer a cabeça do dedo esquerdo 
do p é " - gradativamente se alastra pelo corpo, conferindo-lhe uma aparência 
repulsiva, por vezes monstruosa. Por fim, vai "subindo" até desfigurar o rosto e 
assim comprometer o próprio eu, expresso, por excelência, pela face. "O corpo 
corria água, tornou numa brotoeja. Eu fedi a defunto. (...) Fiquei parecendo um 
bicho". A doença se inscreve sobre o corpo de forma dramática e parece ameaçar 
a integridade do eu. 

As metáforas do segundo grupo conduzem a história ao momento de sua 
resolução. No ambiente do culto pentecostal, a doença é percebida e expressa 
como uma entidade localizada - "um bicho, parecia o lacrau, um gongo que tem 
uma tesoura na ponta do rabo" - , alojada dentro do corpo. A dor seria o bicho 
correndo e mordendo entre a carne e a pele. Há um deslocamento significativo 



entre estas imagens de sofrimento e dor e aquelas pertinentes ao primeiro grupo: 
enquanto as primeiras descrevem as marcas exteriores da doença para mostrar a 
transformação e paulatina alienação do eu, as segundas descrevem as marcas 
interiores da doença para mostrar a corporificação ou objetivação do mal como 
algo palpável, embora não imediatamente visível. No primeiro momento, a doença 
e a identidade pessoal gradativamente se fundem; no segundo, separam-se 
gradativamente, até a expulsão final da enfermidade do corpo do doente. 

É justamente esse deslocamento - de uma imagem da doença como pre
sença que recai sobre o corpo e o remodela, para uma imagem da doença como 
objeto bem definido que se aloja dentro do corpo - que permite a resolução final 
do drama. Deste modo, pode-se dizer que as metáforas servem não apenas para . 
atribuir significado às experiências, como também para prover possibilidades ou 
direções para sua reorganização. 

Como um todo, as metáforas tecidas por D. Firmina para descrever sua 
aflição trazem imagens vivas e bastante concretas, que ferem diretamente os sen
tidos e provocam uma reação imaginativa imediata em quem as ouve. Dois 
elementos merecem ser ressaltados a este respeito: primeiramente, a concretude 
das imagens, seu enraizamento nos sentidos e na emoção, chama a atenção 
para o status m e s m o das metáforas na const i tuição da enfermidade como 
vivência significativa. As metáforas constituem, sem dúvida, elemento funda
mental no processo de construção de significado. Porém, diferentemente das 
'construções abstratas ou analíticas, que rompem com o domínio imediato da 
experiência vivida, permanecem fincadas na experiência, oferecem um pano
rama dessa experiência em sua imediaticidade. A diferença entre o trabalho 
realizado pelas metáforas e aquele produzido pelos conceitos abstratos, no 
processo de significação, t ambém se evidencia no caráter quase narrativo de 
muitas enunciações metafóricas usadas por D. Firmina, no fato de que de
compõem e desdobram a doença em um conjunto de ações banais. Assim, o 
relato povoa-se de metáforas que descrevem e mapeiam o corpo como espaço 
paulat inamente conquistado e transformado pelo mal - que sobe, se espalha, 
corre. Essas metáforas consti tuem a resolução de um enigma, para usar as 
palavras de Ricoeur, não apenas porque resolvem uma tensão, interna ao enun
ciado, entre duas interpretações divergentes, mas porque, condensando ca
racterísticas narrativas, apontam na direção de um futuro, em que a ação apre
sentada é finalmente encaminhada para um desfecho, que antecipamos. 

É preciso ter em mente que antes de desempenhar um papel específico na 
narrativa em que se encontram inseridas, as metáforas apresentadas por D . Firmina 
apontam para ou referem-se a algo que existe fora do texto: a experiência encarna
da do sofrimento. Seguindo a terminologia de Ricoeur, considerações acerca do 
seu sentido não devem conduzir a um esquecimento desta sua dimensão referencial 
fundamental. Nisto reside uma das principais razões pelas quais o estudo das 



metáforas é de tanto relevo para a antropologia da saúde: sua vinculação estreita 
com a experiência vivida. Logo, tratá-las simplesmente como elementos de uma 
teia de relações que opera no interior do texto é perder de vista sua dimensão 
existencial. Neste ponto, a abordagem antropológica separa-se das análises lin
güísticas, ao mesmo tempo em que revela as limitações destas últimas para dar 
conta da imbricação entre metáfora e experiência vivida. Evocadas nas metáfo
ras usadas por D . Firmina encontram-se imagens que expressam o envolvimento 
de um sujeito/corpo na situação de aflição. Entretanto, essas imagens não con
sistem apenas em recursos lingüísticos utilizados para adicionar uma forma ou 
significação ao sofrimento vivido: antes de fazer parte de um texto elaborado 
após a conclusão do drama real, as imagens (ou talvez outro conjunto delas) 
fizeram parte do próprio drama, ou melhor, do processo de significação que se 
desenrola no curso mesmo da experiência. A narrativa organizada ao redor da 
metáfora do lacrau foi, muito possivelmente, uma narrativa vivida, antes de ser 
um texto acabado e meramente contado. 

A experiência de cura vivenciada por D. Firmina situa-se no interior do 
modelo pentecostal, no qual se percebe a doença como um mal que invade o 
corpo, e a cura constitui processo público de expulsão da entidade maléfica e 
ingresso do doente no espaço ordenado da Igreja (cf. Rabelo, 1993). D. Firmina 
já tinha contato com tal universo, convivia com a mãe pentecostal e seu desejo 
de vê-la convertida. Com a eclosão da doença, este contato se intensifica, D. 
Firmina freqüenta cultos e participa de correntes de oração. Organizadas em 
torno de um conjunto de metáforas, as sensações corporais experimentadas 
durante o culto em que se opera a cura ajustam-se à visão de mundo pentecostal, 
embora expressem, sem dúvida, uma síntese bastante original no quadro dos 
seus princípios gerais. Acompanhando um argumento proposto por Kirmayer 
(1993), pode-se dizer que as metáforas parecem mediar entre um conjunto de 
sensações corporais e uma narrativa genérica. São metáforas vividas; atuam no 
campo da experiência. Ao invés de agirem pela imposição de um significado exter
no, arbitrário, sobre a experiência, evocam e mediam conexões no interior da 
experiência (Jackson, 1996:9). 

Seria fugir inteiramente do sentido almejado por D. Firmina supor que, ao 
identificar sua dor com um lacrau, ela estivesse usando a metáfora apenas como 
analogia, para ressaltar a gravidade do seu sofrimento. Ao contrário, a metáfora 
revela e traduz um modo de significação ou compreensão não intelectual, que é 
antes um engajamento do sujeito-corpo na narrativa de cura constitutiva do proje
to pentecostal, do que uma reflexão a posteriori sobre tal processo. É valendo-se 
dessa compreensão que a aflição passa a ser sentida como um objeto que invade e 
se aloja no corpo, que se torna um lacrau. Não só é preciso romper com uma 
visão da metáfora como analogia, senão que é também preciso abandonar inter
pretações dualistas no estudo das metáforas, se queremos entender o papel que 
desempenham na significação da experiência. Diz Jackson (1996:9): 



se as metáforas corporais são interpretadas não dualisticamente, de 
modo que a idéia ou sensação e seus correlativos corporais não sejam 
vistos como sínteses retóricas e abstratas entre dois termos - sujeito e 
objeto, tópico e veículo -, que podem ser definidos mais realisticamen¬ 
te separados um do outro, então o significado da metáfora está em 
descortinar a dependência entre corpo e mente, self e mundo. Metá
foras, portanto, revelam ou realizam unidades; não são meios figu
rativos de negar dualidades. 

Este parece ser um importante papel desempenhado pelas metáforas em 
contextos rituais de cura. Na sessão de cura divina, D . Firmina sente o bicho 
mexer dentro de si, percorrendo os centros vitais da cabeça e coração, até 
ser f inalmente expel ido. 

Outro aspecto a ser comentado com relação à história de D. Firmina refe
re-se ao efei to m e s m o que as metáforas p r o d u z e m nos seus ouvin tes e 
interlocutores. Segundo Fernandez (1986), as metáforas estendem a experiência 
incoativa (poderíamos dizer pré-reflexiva) do sujeito a domínios concretos e fa
cilmente reconhecíveis pelos outros. Ao descrever sua aflição mediante uma 
sucessão de metáforas, D. Firmina faz mais do que prover informação sobre 
acontecimentos passados: provoca nos ouvintes uma resposta emotiva, cha
mando-os a vivenciar imaginativamente sua experiência pessoal de aflição. O 
envolvimento dos outros/ouvintes depende em grande medida da força das ima
gens evocadas. As metáforas "corpo (como) brotoeja minando água e fedendo 
a defunto" e "doença (como) lacrau que se move mordendo entre a carne e a 
pe le" afetam vários sentidos ao mesmo tempo; imaginá-las é ver-se imerso em 
uma série de imagens/sensações que não são apenas visuais, mas também 
táteis (o movimento do lacrau com suas múltiplas pernas e ferrão no espaço 
delicado sob a pele) e olfativas (o cheiro da água que mina do corpo, o fedor 
de defunto). Poder-se-ia dizer que o efeito dessas metáforas consiste em trans
portar o outro (intelectual, sensível e emotivamente) para o drama apresentado. 
Assim, como bem o demonstra a história de D. Firmina, as metáforas desempe
nham um papel fundamental na construção de um campo intersubjetivo entre os 
indivíduos. 

Mediante a utilização de imagens plenas de sentimento, D. Firmina conduz 
seus ouvintes ao longo de um caminho de intenso sofrimento rumo à libertação 
final da doença, no contexto da cura pentecostal. Bem mais do que acessórias, as 
metáforas invocadas dão forma a uma experiência incoativa, pré-objetiva, de afli
ção, tomando tal experiência significativa e manuseável, tanto para ela quanto para 
os outros. Lançando mão de uma série de metáforas e associações de imagens, D. 
Firmina constrói, de maneira contundente, os cenários do sofrimento e da cura, 
permitindo aos seus interlocutores vislumbrar vastos domínios de sua experiência 
subjetiva, permitindo a si mesma organizar e desenvolver essa experiência de for
ma socialmente reconhecida. 



CONCLUSÃO 

A questão da significação da experiência reveste-se de especial relevância 
para a antropologia médica na medida em que diz respeito ao modo como os 
indivíduos compreendem, organizam, expressam e comunicam suas aflições. 
Trata-se de entender de que modo experiências subjetivas, radicadas na vivência 
do sentir-se mal, constituem-se em objeto - a enfermidade - que pode ser expli
cado e com o qual se pode lidar em contextos sociais específicos. Ao abordar a 
questão, apontamos para o papel das metáforas na construção do significado. 
Conforme mostra Ricoeur, as metáforas - porque constituem estratégias de ino
vação semântica, de criação de novos sentidos - permitem a expressão de expe
riências subjetivas complexas, multifacetadas, ambíguas, como o sofrimento 
em suas várias dimensões. 

A teoria literária e a filosofia da linguagem têm muito a contribuir para o 
entendimento dos processos de significação, particularmente ao desvelar a estru
tura e as estratégias de operação do discurso (incluindo as narrativas e metáfo
ras). Tentou-se aqui explorar alguns dos caminhos oferecidos por estudiosos des
ses campos teóricos, em sua abordagem das relações entre metáfora e experiência 
no processo de significação. Entretanto, procurou-se também mostrar como uma 
abordagem antropológica da questão precisa superar o paradigma do texto 
subjacente aos trabalhos de lingüistas, críticos literários e diversos filósofos da 
linguagem. As metáforas não operam apenas nos textos para trazer, criar ou im
por significados a posteriori sobre uma experiência já transcorrida. Elas mantêm-
se próximas à experiência, criando mediações entre o vivido e as significações já 
cristalizadas das histórias exemplares. 

Neste sentido, é preciso evitar de situar a operação das metáforas no mes
mo nível da operação dos conceitos abstratos, enquanto um modo de compreen
são intelectual. Tal associação revela-se extremamente problemática quando saí
mos dos textos para entender a experiência: muitas vezes tratamos como analogi
as ou criações engenhosas, fruto de uma reflexão sobre fatos consumados, enun
ciados que de fato se vinculam à experiência, articulando, do seu interior, corpo e 
mente, narrativa e performance, razão e emoção. 

No entanto, é também verdade que utilizam-se as metáforas para expressar 
e comunicar a aflição a outros. Os enunciados metafóricos tanto revelam imagens 
próximas da experiência encarnada da aflição, quanto trazem essa experiência 
para o domínio dos afazeres cotidianos, práticas e conversações dos sujeitos, 
transformando-a em algo sobre o qual se pode falar e agir. Ao aproximar diferen
tes domínios da experiência humana, criam um campo de significação aberto ao 
diálogo: não só permitem a expressão do incoativo, como também oferecem pos
sibilidades de movimento ou ressignificação. As metáforas comovem, enfurecem, 



persuadem - incitam à ação. Assim, contribuem para o reconhecimento das expe
riências de aflição vividas por outros, para sua transformação em objeto de conhe
cimento e intervenção segundo modos socialmente legitimados. Entretanto, antes 
de constituir um tropo puramente a serviço da reflexão, as metáforas situam-se e 
operam em um domínio próximo à experiência dos sujeitos, articulando-a no seu 
transcurso e trazendo alguns de seus elementos para situações de interlocução e 
ação coletiva. 

NOTAS 

1 Este capítulo é uma versão modificada e ampliada de Alves & Rabelo (1995). 

2 Como algo a ser suportado ou enfrentado, conhecido e experimentado em todos 

suas facetas, rejeitado ou incorporado à identidade etc. 

3 Tomadas em si mesmas, as pertubações patológicas constituem objeto de investi

gação das ciências biomédicas, não da antropologia. 
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