
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
DUARTE, LFD., and LEAL, OF., orgs. Doença, sofrimento, perturbação: perspectivas etnográficas 
[online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1998. 210 p. ISBN 85-85676-46-9. Available from 
SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Os limites da pessoa 
Idéia de 'sofrimento' e representação cultural da doença na construção da pessoa 

 
Nubia Rodrigues 

Carlos Alberto Caroso 



8 
Idéia de 'Sofrimento' e Representação 

Cultural da Doença na Construção da Pessoa 
Nubia Rodrigues & Carlos Alberto Caroso 

Vou, aqui, lutando com a velha vida. (D. Fulô, 55 anos, zeladora-de-santo) 

IDENTIDADE SOCIAL Ε PESSOA: 
DESDE A EXPERIÊNCIA DA DOENÇA À 

REPRESENTAÇÃO DO SOFRIMENTO 

A Antropologia tem se caracterizado por ser a ciência que busca compreender a 
alteridade (Boddy, 1994), apresentando-se a possibilidade de discorrer acerca da alteridade 
cultural, da alteridade religiosa, da alteridade étnica e de várias outras alteridades 
situacionais (Duarte, 1986; Cunha, 1987; Brandão,1986; Ortiz, 1991; Dantas, 1988). 

Qual seria a relação entre alteridade e identidade para a Antropologia e para os 
antropólogos? O significado da alteridade está em seu caráter relacionai com o 'outro' 
enquanto elemento de aproximação e distanciamento. Não basta tão somente dizer 
que a identidade está para a semelhança, ao passo que a alteridade está para a singula
ridade, a diferença. É preciso, pois, entender as relações entre o que é diferente e o que 
é semelhante e como se dá a articulação entre estes dois níveis em diferentes discursos. 

Pode-se dizer que o discurso da identidade está localizado no plano das repre
sentações, das aproximações, das comparações e das vontades. Construir uma identi
dade é ao mesmo tempo construir idéia de alteridade, sem a qual a primeira não seria 
possível. Assim, lidar com o tema da identidade é lidar com diferenciadas tomadas de 
posições com relação ao 'outro', por exemplo: 'a' se identifica com 'b', em alguns 
aspectos, diferentes daqueles que o aproximam de 'c ' , que não se identifica com 'b ' 
em nenhum sentido. Desse modo, mesmo por meio de um número sem fim de combi
nações, não se esgotariam os argumentos que os atores, uns em relação aos outros, 
apresentam para se aproximarem ou se distanciarem. 



Pensar em identidades é pensar em histórias de vida, trajetórias pessoais e em 
visões de mundo. Isto remete necessariamente à noção de pessoa, no sentido que lhe 
confere Mauss (1974:226): "a 'pessoa' é algo além de um fato de organização, mais 
do que o nome ou o direito reconhecido a um personagem e mais do que uma máscara 
ritual". Em outras palavras, a noção de pessoa corresponderia a um plano de realiza
ção da identidade, na medida em que os atores utilizam várias formas de discurso para 
construí-la quando falam de si ou mesmo ao serem observados em diferentes situações. 

Nos terreiros afro-brasileiros, por exemplo, a noção de pessoa se refere à pes
soa em si mesma, diferenciada da pessoa do cavalo-de-santo que recebe, que incorpo
ra as entidades - orixás, caboclos, exus, erês. Desse modo, a pessoa perde a identidade 
que lhe é particular - enquanto pessoa-indivíduo - e ganha, em seu lugar, uma identi
dade institucional, representada pela entidade, compartilhada por todos os 'cavalos' 
que simultaneamente a manifestam no espaço ritual. É preciso, portanto, cogitar uma 
noção dinâmica de pessoa, no sentido de observar sua capacidade de manipulação de 
diferentes identidades. As identidades não se referem exclusivamente aos indivíduos, 
mas aos grupos, uma vez que só se realizam e só têm significados quando inseridas em 
contexto socialmente estabelecido. 

Os dados etnográficos de que dispomos indicam um tipo específico de discurso 
de identidade, o qual se encontra respaldado nas idéias de doença, sofrimento e cura, 
presentes nas falas de pessoas ligadas ao pentecostalismo e a casas de culto afro-brasi¬ 
leiro. Em suas narrativas, os interlocutores utilizam de modo predominante estas ca
tegorias para descrever sua existência como marcada pelo sofrimento, seja provocado 
pela doença seja por outros fatores, tais como relações pessoais, relações amorosas, 
situação econômica ou afiliação religiosa. 

Estas três categorias estão particularmente imbricadas e, em geral, o sentido de 
uma depende do sentido que é dado à outra nos discursos. A noção de sofrimento faz 
alusão diretamente a uma trajetória; por um lado, a representação da doença remete, 
em alguns casos, às razões para o sofrimento; por outro, a representação ou o discurso 
sobre a cura envia a uma experiência sincrônica, uma vez que se apresenta como antí
tese ao sofrimento e à doença. A categoria de sofrimento, tal como ela se apresenta aos 
nossos interlocutores, é utilizada em diferentes sentidos, caracterizando-se como 
"significante flutuante", no sentido apontado por Lévi-Strauss para entender a 'cate
goria de mana', estudada por Mauss: 

Acreditamos que as noções do tipo mana, tão diversas quanto possam ser, e 
encaradas em sua função mais geral (que, como já vimos, não desaparece to
talmente em nossa mentalidade e em nossa forma de sociedade), representam 
precisamente esse significante flutuante, que é a servidão de todo pensamento 
acabado (mas também a garantia de toda arte, de toda poesia, de toda inven
ção mítica e estética), se bem que o conhecimento científico seja capaz, senão 
de estancá-lo, pelo menos discipliná-lo parcialmente (...) Vemos no mana, no 
wakan, no orenda e em outras noções do mesmo tipo, a expressão consciente de 
uma função semântica, cujo papel é o de permitir que o pensamento simbólico 
se exerça apesar da contradição que lhe é própria. Assim explicam-se as 
antinomias, aparentemente insolúveis, ligadas a esta noção, que tanto feriram 



os etnólogos e que Mauss trouxe à luz: força e ação, qualidade e estado, subs
tantivo, adjetivo e verbo ao mesmo tempo, abstrato e concreto, onipresente e 
localizado. De fato, o mana é tudo isso ao mesmo tempo, mas, precisamente, só 
é porque não é nada disso. (Lévi-Strauss, 1974:34-35) 

De modo semelhante à noção de mana, a 'categoria de sofrimento' parece cons
tituir um "significante flutuante", que comporta contradição de significados, os quais 
se movimentam entre os planos mais concretos e os mais abstratos. Assim, em um 
plano aqui denominado concreto, sofrimento significa doença física, desde dor-de-
cabeça, dor-de-barriga, feridas e ferimentos superficiais ou profundos, diabetes, para
sitas - tais como piolhos, micoses - e outras 'doenças' de ampla ocorrência entre os 
limites externo e interno do corpo humano. 

No plano que nomeamos abstrato, o sofrimento pode ser entendido pelos signifi
cados que ultrapassam os limites da experiência da doença física e fornece elementos, 
digamos, abstratos - no sentido de cognitivos - determinantes para que a pessoa 'sofre
dora' construa sua identidade social, desde a qual manipula papéis sociais e se relaciona 
com os outros. Neste sentido, o discurso sobre o sofrimento evoca significados desde 
'força' e 'fraqueza', vulnerabilidade e determinação, medo e coragem; desperta, assim, 
emoções positivas e negativas tanto no 'sofredor' quanto em seus interlocutores. 

Os significados expressos no primeiro plano estão presentes no discurso mais 
geral sobre a doença; têm atualidade em falas do tipo: 

ela orava na minha cabeça, quando acabava, passava um óleo, ungia minha 
perna e pedia a Deus saúde pra mim, pra teimar aquele sofrimento de minha 
perna. (Α., dona de casa, 64 anos, Porto da Ribeira) 

O sofrimento na perna, ao qual a informante se refere, nada mais é que lesão 
provocada por erisipela. Nota-se que, para ela, o sofrimento significa ao mesmo tempo 
a doença localizada, a experiência e a emoção que implica. 

Por outro lado, observando-se a 'pessoa' dos líderes de religiões de aflição (Fry 
& Howe, 1975), tais como as casas de culto afro-brasileiro, o discurso do sofrimento é 
canalizado para o aqui chamado plano abstrato. A importância e abrangência de um líder 
religioso é dimensionada pela experiência de sofrimento que pode estar relacionada a 
sua 'pessoa'. É nesse campo de relações sociais que emergem as "antinomias", às quais 
se refere Lévi-Strauss. O sofrimento aparece ao mesmo tempo como expressão de: 

• humildade/pobreza material e orgulho/riqueza espiritual: 

... o sofredor sou eu, que não tenho pai, não tenho nada. Por mim só a graça de Deus; 

• sina/destino e qualidade/característica intrínseca: 

os brancos não me queria por causa deste sofrimento que eu tinha de rezar em 
alguém; 

• resignação e coragem: 

podem me matar nos lugares que me ver, que eu só tenho uma alma pra perder. 



Neste tipo de discurso, tais categorias surgem de modo indissociado c com
põem o que poderia ser denominado de discurso totalizador da identidade e da experi
ência social da pessoa que sofre, a partir da qual, aquele que se define sofredor, 'con
quista' posição de destaque diante de seus interlocutores, fazendo desaparecer, ainda 
que simbólica e parcialmente, as contradições inerentes à própria categoria. Nesse 
sentido, o sofrimento é, ao mesmo tempo, a experiência da fragmentação ou experiên
cia de caráter negativo, representada pela doença, mas também é o ponto de partida para 
a 'desfragmentação', isto é, para a construção ou reconstrução da identidade social. 

O contexto etnográfico que aqui apresentamos, abrange a experiência da pes
soa em sua relação com a doença e um modelo de explicação sobre a causalidade 
baseado nos aspectos mais subjetivos desta experiência que tem a idéia de sofrimento 
como elemento fundamental para sua representação. As concepções de causalidade 
foram a porta de entrada a este universo de significações, tornando possível explorar o 
lado pessoal das narrativas de doença ou - conforme expresso por Duarte (1986:144) 
- alcançando o "limite mais restrito da 'pessoa'", externalizado e evidenciado pela 
experiência do sofrimento. 

Enquanto o sofrimento provocado pela doença pode representar a experiência 
que desintegra a unidade da pessoa e, ao mesmo tempo, serve como matriz para a 
construção da identidade social dos sujeitos, os rituais de caráter terapêutico, da ma
neira como são realizados nas casas de culto afro-brasileiro, constituem o palco real 
onde os sujeitos operacionalizam e atualizam esta identidade. 

Em The Drums of Afliction - sem dúvida, o melhor trabalho antropológico pro
duzido no sentido de compreender as relações entre as 'emoções', por assim dizer, os 
rituais que as evocam c o contexto social do qual tanto as emoções e os rituais emergem 
- Turner (1968) define a 'aflição' para os Ndembu, a partir do contexto em mudança, 
vivido por aquela sociedade, à época de realização de sua pesquisa. Para entender o 
significado da 'aflição' em sua dimensão social era preciso alcançar o significado dos 
inúmeros rituais elaborados para restabelecer certo equilíbrio na vida social. 

Diferentemente da 'aflição' Ndembu, a idéia de sofrimento em Ribeira não está 
visivelmente inscrita na vida social e só pode ser observada através das narrativas 
concernentes à doença. Estas apresentam descrições que, em geral, se referem aos 
sintomas e sinais físicos identificadores da enfermidade, ao contexto familiar e econô
mico dc sua emergência e ressaltam comportamentos, sentimentos e emoções associ
ados à aflição e ao sofrimento provocados pela doença. Grosso modo, este sofrimento 
sc mostra em diferentes circunstâncias e, na explicação da causalidade, sua expressão 
ganha marcada distinção. 

Não queremos dizer com isto que as pessoas formulam um discurso consciente no 
que diz respeito às causas das doenças e ao sofrimento enquanto espaços de realização de sua 
própria identidade. À semelhança do que é colocado por Fajans (1985:367) para o contexto 
Baining - em Nova Bretanha e Papua Nova Guiné -, em Ribeira, as pessoas "não apresentam 
interpretações do significado dos comportamentos e eventos que as rodeiam", porque, além 
disso, "os conceitos de sentimentos pessoais, comportamento expressivo e relacionamentos 
afetivos estão integrados às narrativas sobre padrões culturais e eventos sociais gerais". 



O discurso das concepções e representações de causas de doenças envolve a 
ligação que se estabelece entre a pessoa e a moléstia, esta última como experiência 
física e subjetiva, envolvida em complexa rede de sentimentos que orientam os indiví
duos em suas buscas pelos significados. Quando se referem às causas de suas doenças, 
as pessoas estão necessariamente interpretando determinadas condições que ajudam a 
explicar porque tal doença aconteceu em dado momento. 

Este é justamente o tipo de resposta que não é fornecida pela ciência médica, tal 
como é colocado por Herzlich & Pierret (1993:75). A busca pelo significado da doen
ça envolve invariavelmente vários aspectos da vida pessoal do indivíduo. Isto pode ser 
exemplificado através da narrativa de um informante de 43 anos - que passara por 
processo de migração - na qual aparecem algumas categorias que levam a pensar o 
discurso da causalidade como elemento importante para a compreensão da identidade 
social do narrador em perspectiva mais ampla, tal como apresentado abaixo: 

A tristeza mata. A pessoa ficar num lugar muito triste adoece a pessoa. Eu 
desmaiei de tristeza. Eu tava em São Paulo, dois anos e meio sem vir cá na 
Bahia. Nesse dia eu saí pra igreja meio triste. Teve dois casamentos, eu apre
ciei tudo. Tinha duas madame branca sentada e três cidadão em pé. Eu não 
conhecia ninguém, mas elas me conhecia do lugar que eu trabalhei, construin
do um prédio escolar. Nesse dia, eu não conversava nem nada, o povo me olha
va e eu calado. Daí a pouco, caí, revirei, morto, morto, morto. 

Após este desmaio, as duas 'madames brancas' o colocaram em um carro, le
vando-o para a residência de uma delas, dando-lhe toda assistência médica necessária. 
Os exames feitos pelos médicos apontaram para a tristeza como causa de seu desmaio. 
De volta ao local de origem, ele tem nova crise, desta vez ficando 'trinta noites sem 
dormir'; em seguida, fugiu para Ό mato', até ser encontrado, amarrado e levado a um 
curador para receber tratamento. 

Alguns elementos podem ser destacados nessa narrativa. Primeiro, a migração 
para São Paulo e a impossibilidade de retornar à terra natal. Segundo, a sua vontade de 
não ser desconhecido, portanto, pequeno em uma cidade grande - ele, um peão de 
obras, foi reconhecido por duas mulheres de condição social diferenciada. Terceiro, o 
tratamento atencioso que recebeu por parte das 'mulheres brancas' e dos 'médicos', 
que atuaram de forma a promovê-lo socialmente. 

A tristeza representa, neste relato, a causa de seu sofrimento, mas também sin
tetiza toda sua trajetória. O fato de ser homem solteiro, forasteiro e pobre, o que ne
cessariamente o coloca em situação de fragilidade e subordinação, é compensado pela 
atenção que recebe dos desconhecidos. Esta 'tristeza' que o fez adoecer e quase mor
rer em São Paulo, bem como as crises posteriores em sua terra natal, demarcam mo
mentos cruciais de sua vida, isto é, a migração, a não adaptação ao novo contexto de 
trabalho, vida e relações sociais, fato que é representado pela tristeza e pela lembrança 
de seu povoado e, por fim, o retorno à vida que ele mesmo quisera deixar para trás. 

A crise do retorno representa, para ele, uma tentativa de se exculpar pelo 
insucesso na cidade diante de seus pares, visando a ser novamente aceito no grupo de 
origem. Neste caso, a cura conseguida na casa do curador demarca sua reintrodução na 



vida do local, mediante a qual ele busca agora ocupar posição que o diferencie dos 
demais, através do acúmulo de capital simbólico (Bourdieu, 1974) conquistado a par
tir da experiência vivida na 'cidade grande'. 

Em outra narrativa, a de uma informante de 54 anos, separada, três filhos, o 
discurso do sofrimento também surge como elemento principal para a compreensão 
de sua construção de pessoa. Ela se define como 'pessoa marcada pela vida' - em 
outras palavras, 'pessoa marcada pelo sofrimento' - e busca estabelecer relações entre 
acontecimentos passados que forneçam os elementos centrais à constituição desta sua 
identidade. Estabelece elos de ligação entre um 'trauma de infância', quando quase foi 
vítima fatal de afogamento nas águas do rio que corta a cidade, em virtude de 'um 
descuido de seu pai', e uma quebra de resguardo de parição provocada por uma das 
crises de loucura de seu marido, que tentou matá-la e ao filho recém-nascido. 

Estes fatos foram a causa, após a separação conjugai, para o início das crises 
que resultaram em 'sofrimento terrível', na forma de 'dores' generalizadas 'pelo cor
po, tonturas, aflição no coração', sem que os vários exames feitos acusassem qualquer 
mal aparente. Pela terceira vez, a informante 'quase' foi levada à morte, 'dentro de 
casa'. A noção de acontecimento - aqui utilizada no sentido que lhe confere Foucault 
(1992:05) - é importante para pensar as relações que os informantes estabelecem entre 
os diversos fatos que marcaram suas vidas e demarcam suas trajetórias de sofrimento, 
a despeito de não haver qualquer relação intrínseca entre eles no plano da realidade 
tangível. 

Em muitos casos, o discurso da causalidade, para reforçar a idéia de sofrimento 
como expressão da construção da pessoa, se apresenta a partir de sua própria negação: 
Os exames dos médicos não acusavam nada' ou 'eu nunca descobri qual era a causa 
daquele sofrimento'. Ε a partir dessa aparente negação de causa explícita que o discur
so do sofrimento ganha maior destaque, na medida em que passa a ser instância sob 
exclusivo controle daquele que sofre, na qual mais ninguém pode ter acesso às razões, 
isto é, às causas. De modo comparativo ao contexto do nervoso, estudado por Duarte 
(1986), o discurso da negação da causalidade como configuração do sofrimento tam
bém mobiliza 

... representações a respeito do que se passa dentro dos limites mais restritos 
da 'pessoa', aqueles que mais comumente chamamos de 'indivíduo', ou seja, 
seu corpo próprio e algo que, variadamente recortado e nomeado, se pode aqui 
resumir na categoria de espírito. (Duarte, 1986:144) 

Se, por um lado, o discurso negativo da causalidade centraliza o sofrimento ao 
controle da pessoa que sofre, a cura representa, por outro, os aspectos do sofrimento 
que podem ser compartilhados e devem servir de modelo para a 'experiência' de ou
tras pessoas. Assim, a idéia de gravidade da doença torna-se fundamental por mediar 
o plano "intrapessoal" do sofrimento (Duarte, 1986:144) e o plano da 'experiência' 
vivenciada socialmente. 

Doença grave é 'doença forte que nem todo mundo escapa'. A pessoa que 
consegue 'escapar' da morte ou 'de outro mal' acrescenta ao seu discurso a idéia de 
'doença que faz sofrer', 'melhora, mas não cura e tá arriscado a qualquer hora se 



acabar. O camarada morre e não vê' . Quando fala de sua própria 'doença forte', o 
informante está ao mesmo tempo operando uma oposição entre sua 'fraqueza', a 'for
ça' da doença e o caminho de sofrimento que a pessoa 'percorre' até alcançar a cura. 

Novamente Duarte (1986:145), referindo-se ao nervoso, aborda a questão da 
'força/fraqueza' enquanto "referencial básico para a definição de qualidades diferen
ciais da pessoa". Deslocando esta observação para a relação doença-sofrimento-gravi¬ 
dade, o referencial 'força/fraqueza' se expressaria da seguinte maneira: a pessoa é/está 
fraca, a doença é forte e faz sofrer. Introduzindo-se o elemento cura, tem-se: a pessoa 
é/está fraca, a doença é forte, faz sofrer, mas através da cura, a pessoa passa a ser/estar 
forte, a doença torna-se fraca. 

A cura representa a compensação pelo sofrimento, funciona como elemento 
sistematizador da experiência/trajetória e constitui o parâmetro que demarca o reco
nhecimento social legitimador do sofrimento. É a condição de ser/estar curado, estado 
reconhecido/avaliado pelo grupo, que confere credibilidade ao estado de sofrimento. 
Neste sentido, o estado e, na mesma medida, a identidade de sofrimento se constrói a 
partir de sua própria negação. Primeiro, através da cura. Segundo, pela tentativa de 
esquecimento, omissão e mesmo abstração dessa experiência. 

As narrativas sobre sofrimentos - sejam estes sociais: 'sofrer é desejar ter um 
sapato bom, não poder; desejar ter um vestido bom, não poder'; emocionais: 'sofri
mento é tristeza'; ou físicos: 'sofrimento é doença, que doença não é tudo igual, mas 
todas elas maltrata, faz a pessoa sofrer' - comportam os dois lados acima destacados. 
Um deles, a exaltação do sofrimento e a compensação alcançada que fazem a pessoa 
ser/estar/se sentir diferente das demais: 

... eu sofri muito. Eu me constipei, eu só dormia a poder de comprimido. Eu 
sentia impaciência, eu sentia magrém, eu sentia constipação, o corpo papocando, 
insônia, falta de apetite e todo o mal chegou pra mim. Não comprava mais 
carne, não conhecia mais dinheiro, não trabalhava. Tinha hora que me dava 
vontade de chorar, longe de minhas filhas, longe de minhas netas. Mas eu sofri 
muito, mas hoje o meu comprimido é Cristo, quando eu me deito, não tenho 
insônia, abraço a almofada e durmo. 

O outro lado, a exaltação do sofrimento pela negação: 

... eu sofri, mas eu não güento contar tudo, minha filha, porque eu nunca tive 
essa sabedoria, eu nunca tive essa alegria. (Α., 65 anos, Porto da Ribeira) 

Se o sofrimento é legitimado pela cura como fator de sua negação, o caminho 
para a cura é percorrido mediante a mesma relação de negação do sofrimento ou, no 
mínimo, de sua origem, tal como claramente ilustrado nas rezas e orações para comba
ter doenças, maldades, sofrimentos: 

Que em tudo eu convoco o manto divino / retirai de toda enxaqueca e de toda 
a ameaça e de toda a maldade que venha de encontro à sua matéria / no seu 
sangue / nos seus ossos, nos seus nervos. Que a paz de Deus seja incorporada 
na sua presença e aliviai, esses santos, sua matéria, seu sangue, seus órgãos, 
seus nervos, assim como retire a maldade. Se tem quebrante de olho mau, de 



olho grosso, de usura no seu trabalho, na sua diligência, na sua boniteza, na 
sua esperteza, na sua qualidade, na sua brincadeira, na sua comida/afugentai-
Ihe todo clamor, toda a doença e toda a crise má /Que a paz de Deus incorpo
rada na sua presença, há de abater e de tirar todo o sofrimento pesado que 
venha de encontro à sua pessoa. (C, rezadeira, Vila Velha) 

Neste fragmento de reza, notam-se três planos básicos de atribuição de causali
dade para o sofrimento, aqui considerado em sua sistematicidade. Um primeiro plano 
físico, a partir da descrição do corpo, representado nas idéias de 'matéria', 'sangue', 
'Ossos', 'órgãos' e 'nervos'. Um segundo plano, que se desdobra em dois: um primei
ro subplano não material, que corresponde às qualidades atribuídas à pessoa, presente 
nas idéias de 'boniteza', 'brincadeira', 'diligência', 'esperteza', 'qualidade'; e um se
gundo subplano não material, que escapa duplamente à pessoa, isto é, o plano das 
relações sociais e do trabalho e o plano mágico-espiritual, representado nas idéias de 
'quebrante', 'olho mau' e 'usura'. 

Do mesmo modo que a expressão 'todo o sofrimento pesado' é representati
va dos três planos acima apontados, os efeitos da cura voltam-se no sentido de inte
grar estes mesmos planos através da negação/exaltação do próprio sofrimento. Pri
meiro, pela negação da 'doença'. Segundo, pela negação da 'aflição', presente na 
idéia de 'clamor'. Terceiro, pela negação do 'sofrimento pesado que venha de en
contro à pessoa'. A exaltação/negação do sofrimento, à medida que cerca tanto os 
domínios físico, material e não material, quanto as origens físicas, mágico-religio¬ 
sas e sociais do sofrimento, funda as bases sociais de seu reconhecimento, isto é, 
permite que o sofrimento seja legitimado. Ao mesmo tempo, a exaltação/negação do 
sofrimento fornece os elementos necessários para o estabelecimento das relações e, 
sobretudo, da reciprocidade entre o curador, que manipula simultaneamente a cura e 
o sofrimento, e a pessoa curada, que negocia junto ao grupo mais amplo, incluindo 
o curador/manipulador do sofrimento, sua identidade social, isto é, negocia para si 
uma imagem, uma representação de pessoa. 

SOFRIMENTO Ε PESSOA NO CULTO AFRO-BRASILEIRO 

Em texto já clássico acerca da possessão e da construção da pessoa no candom
blé, Goldman postula que as duas razões básicas para a afiliação ao culto afro-brasilei¬ 
ro seriam a enfermidade e a manipulação sociopolítica, afirmando ser: 

... verdade que certas doenças podem conduzir ao culto, que este fornece um 
meio para controlar [de modo bastante eficaz, por vezes] algumas delas, e que 
ele funciona como uma arena de manipulações sócio-políticas. No entanto, 
tudo isso só é possível devido a características da própria estrutura do sistema. 
Se admitirmos que a enfermidade pode ser vivida como experiência de cisão da 
pessoa, poderemos talvez compreender que a possessão, técnica simbólica de 
construção desta unidade e de manutenção de um certo equilíbrio, possa estar 
estruturalmente ligada a ela. (Goldman, 1985:50) (grifo nosso) 



Por um lado, a doença representa a experiência da fragmentação e do 
estranhamento da pessoa para consigo mesma. Por outro, a incorporação, nos cultos 
afro-brasileiros, representa a passagem de um estado de doença para novo estado de 
normalidade, desta vez mediado pelos códigos negociados neste sistema. 

Desse modo, a incorporação faz parte de longo e complexo processo de cura, 
construção e reconstrução da pessoa, pois - ainda segundo Goldman - à medida que o 
iniciado se torna mais experiente no santo, exerce maior controle sobre ela, diminuin
do sensivelmente sua ocorrência. 

Diferentemente do que observa Goldman, nossa observação em Ribeira tem 
mostrado que certas formas de transe são 'cultivadas' pelos mais experientes no santo, 
conferindo-lhes posições de destaque nos rituais. É comum as pessoas comentarem 
acerca da 'beleza' deste ou daquele encantado. Tais elogios geralmente se destinam 
aos encantados das principais figuras da casa, isto é, aos do zelador, dos afilhados mais 
antigos ou daqueles que ocupam cargos de maior destaque na hierarquia da casa. 

Quando entendida como parte de processo terapêutico, a incorporação repre
senta estado sempre liminar que acompanha a iniciação, desde a condição de pessoa 
fragmentada, imposta pela doença, até o alcance da condição de pessoa plena, a partir 
da identidade (re)fornecida pelo culto. Se é verdade que 'certas doenças podem con
duzir' algumas pessoas às religiões afro-brasileiras, também é verdade que tais doen
ças prescindem de classificação e interpretação conforme modelos específicos. As
sim, são múltiplos os casos de pessoas que aderiram a casas de culto afro-brasileiro 
após episódios de doença que apresentavam como signo um comportamento considera
do anormal, o qual, na visão dos envolvidos, fora considerado comparável à loucura, 
tendo como causa a possessão ou ação mágico-religiosa, como o feitiço, por exemplo. 

Com base na leitura de narrativas sobre tais problemas emocionais tratados nas 
casas de culto afro-brasileiro, é possível compreender de que modo essas agências 
religiosas e terapêuticas atuam no sentido de fornecer modelos para a construção, so
cialização e ressocialização de pessoas que tenham passado ou estejam passando pela 
experiência do sofrimento emocional. Em outras palavras, tal como colocado por 
Douglas (1976), é preciso entender de que forma os rituais afro-brasileiros, ao mani
pularem uma representação da 'impureza' fundada na idéia de doença como matriz 
para o sofrimento e com a representação da 'pureza' a partir do processo iniciatório, 
podem criar "unidade na experiência" dos participantes (Douglas, 1976:13). 

Inicialmente, gostaríamos de retomar a análise da categoria de incorporação 
para melhor pensar a relação entre as três 'etapas' da iniciação no culto afro-brasileiro, 
isto é, construção, socialização e ressocialização da pessoa. Por meio da incorporação, 
uma mesma pessoa pode manter relação entre sua pessoa e o 'personagem', simulta
neamente, em nome de guias e entidades sagradas, marcando dois tipos básicos de 
interação intersubjetiva entre a pessoa e o outro, isto é, quando ele está 'em pessoa', e 
as entidades sagradas, quando ele 'está fora de sua pessoa'. 

Dentre os três tipos de entidades centrais no culto: orixás, caboclos e exus, 
estes últimos são os guias mais difíceis de se relacionar e são os que mais maltratam a 
pessoa daquele que os incorpora. Já os orixás e certos caboclos são entidades mais 



fáceis para esta interação. Tal modelo reproduz a relação de aproximação e 
distanciamento da sociedade para com as entidades afro-brasileiras. 

Na visão dos praticantes do culto, os orixás são entidades ligadas ao espaço 
sagrado dentro do terreiro. Sua representação é sóbria no vestir, no falar e no dançar. 
Não usa bebidas alcoólicas nem tabaco, não diz impropérios aos presentes e não come 
durante as cerimônias. São entidades 'puras' e mesmo as roupas que os representam 
não podem sair dos limites da casa. 

Os caboclos, por outro lado, são entidades inseridas em contexto de natureza: 
fumam charuto, falam com voz grave e dissonante, bebem sangue dos animais que são 
sacrificados durante os rituais em sua homenagem, como se estivessem adquirindo 
'forças', e podem baixar no terreiro simultaneamente aos orixás. Alguns deles são 
bastante agressivos, sobretudo com crianças pagas, isto é, que ainda não foram batizadas. 
Os caboclos desempenham papel importante nos rituais; após o transe de um exu, os 
cavalos devem dar passagem aos caboclos, para que estes limpem sua pessoa e a recu
perem do baque provocado pela passagem dos exus. 

Já os exus representam o plano da cultura, vestem-se com as roupas do cotidi
ano, tais como bermudas, minissaias, miniblusas, coloridas e decotadas, bebem, fu
mam e dançam de modo sensual. Durante os sacrifícios de animais, bebem do sangue 
em tom de galhofa e são capazes de atos de crueldade para com os animais de sacrifí
cio. As festas dos exus são permissivas para com o comportamento, para com a interação 
física e para com os jogos sexuais. Sua presença só pode ser aceita no terreiro depois 
que os orixás já tenham suspendido. Depois que chegam, somente eles podem ser 
representados. Os exus são entidades da rua, da escuridão e das encruzilhadas. Ves
tem-se, falam, riem e se comportam escandalosa e exageradamente, reproduzindo pa
drões morais peculiares às rodas de samba e às festas populares. São, contudo, consi
derados eficazes no atendimento das solicitações que lhe são feitas em troca de peque
nas dádivas de bebida, cigarros etc. 

De maneira resumida, apresentam-se três modelos distintos, antagônicos, mas 
complementares, de realização da pessoa no culto afro-brasileiro. O primeiro modelo, 
representado pelos orixás, corresponde à pessoa sagrada, pura e comedida que domina 
o espaço da casa, tido como limpo; sagrado; em certa medida, doutrinado; controlável 
e previsível dentro de determinados limites. 

O segundo modelo, representado pelos caboclos, corresponde à pessoa que ma
nipula a natureza; expressa baixo grau de socialização; e ocupa posição liminar dentro 
da casa. Posição esta que lhe garante maiores possibilidades de trânsito entre o espaço da 
casa, ou seja, a cultura religiosa/sagrada, e o espaço fora da casa, isto é, a natureza. 

O terceiro modelo, representado pelos exus, corresponde à pessoa que determi
na seu próprio destino; que pode manipular o perigo; que põe em jogo as regras morais 
ditadas pela sociedade. Os exus fundem e confundem, ao mesmo tempo, o lado lúdico, 
o lado sagrado e o lado mundano/cotidiano da vida das pessoas que participam e se 
dedicam ao ritual e, é neste sentido, que são pensadas pelos seguidores da umbanda 
como as entidades mais difíceis para relacionamento. Por outro lado, assim como os 
caboclos, os exus estão subordinados aos orixás, uma vez que são considerados seus 



escravos, sempre cabendo-lhes o trabalho mais sujo e mais pesado, que o orixá não 
quer fazer para não ter que lidar com porcaria. 

Para poder manipular as 'idiossincrasias' de cada entidade, o indivíduo começa 
seu processo iniciatório muitas vezes na infância. É fácil observar, dentro e fora dos 
terreiros, a presença de crianças das mais variadas faixas etárias, participando ativa
mente dos rituais. O aprendizado começa, muitas vezes, no colo da mãe. Muitas mu
lheres levam seus filhos ainda de colo aos terreiros, ficando ali por várias horas. Os 
bebês circulam de braço em braço, dormem, acordam e prestam atenção em tudo. Aos 
poucos vão se acostumando com as cores, as músicas, as pessoas. 

As crianças maiores dão seguimento a este processo de várias maneiras, seja 
cantando, dançando 'candomblés de lata', reproduzindo o transe, a partir da observa
ção atenta das peculiaridades que caracterizam cada entidade. Quando crescem já es
tão aptas a, de um 'momento para o outro', 'bolar' no terreiro. Há o caso de duas irmãs 
que 'bolaram' aos 13 e aos 14 anos de idade, respectivamente, em uma das casas que 
elas, sua mãe e outras irmãs já freqüentavam para apreciar há muitos anos. Atualmen
te, ambas já são filhas-de-santo feitas há quatro anos. 

Neste sentido, as casas de culto afro-brasileiro em Ribeira constituem espaços 
abertos para a socialização, para a construção e reprodução de identidades, mas, so
bretudo, para a operacionalização de variados modelos de pessoa. É possível observar 
os processos sociais que resultam na construção e operação destes modelos, com base 
em alguns aspectos fundamentais que lhes são recorrentes. 

Torna-se preciso pensar, portanto, no caráter terapêutico de uma série de rituais 
que são realizados nas casas de culto afro-brasileiro, dentre estes, as festas e obriga
ções, trabalhos de chão, trabalhos de confirmação e batizado de santo. As festas acon
tecem de acordo com um calendário ritual oficial, estabelecido pela casa, e seguem em 
sintonia com as comemorações católicas. Nestas ocasiões gasta-se dinheiro com rou
pas e comida, e o aspecto lúdico prevalece ao aspecto religioso. 

Já nas obrigações, tal como o ingorossi, os filhos-de-fé devem comparecer ao ter
reiro uma ou duas vezes por semana, para participar das rezas de obrigação. Esta sessão, 
aberta ao público, tem por objetivos principais a proteção espiritual, o aconselhamento aos 
participantes e a reafirmação da fidelidade dos filhos-de-fé ao terreiro. Após as orações 
e cânticos, o principal guia se manifesta e as consultas ou as caridades têm início. 

A diferença entre consultas e caridades está na reciprocidade social ou econô
mica. Para fazer consulta, o cliente paga uma quantia em dinheiro; quando se pede 
caridade não há pressuposto do pagamento, mas espera-se retribuição na forma de 
agrados ao zelador e a sua família. Dar um agrado significa ofertar gêneros alimentíci
os, como peixes, mariscos, frutas da estação, farinha e tc , bem como produtos usados 
nos rituais. Do ponto de vista social, a caridade é mais importante que a consulta, por 
fortalecer as relações de reciprocidade entre o zelador e sua clientela. 

O ingorossi é ritual propiciatório e terapêutico, estabelece a comunicação e o 
contato entre as pessoas e as entidades e funciona como instância pré-socializadora, 
fornecendo orientação aos indivíduos que precisam fazer os trabalhos de maior com
plexidade. De um lado, para quem já passou por tratamento, o ingorossi é espaço de 



reafirmação terapêutica. Por outro, o trabalho de chão, a confirmação e o batizado do 
santo são etapas mais especializadas e centradas na pessoa doente, representando a 
"morte ritual e renascimento ritual" (Douglas, 1976:120). 

Quando uma pessoa vai a um ingorossi em busca de tratamento, o principal 
guia da casa faz a identificação do problema, das causas e marca como o trabalho de 
chão deverá ser feito. Para este trabalho, também chamado de trabalho de limpeza, a 
pessoa deve ficar no quarto, em reclusão de três a sete dias, deitada sobre uma cama de 
folha, para ter seu corpo purificado. O trabalho de chão demarca o estado liminar entre 
a doença e a experiência posterior à doença. 

O ato de limpar o corpo representa o início do processo de ressocialização da 
pessoa. A reclusão no quarto é quase total, pois "no decorrer dos ritos, eles [os doen
tes] não têm lugar na sociedade" (Douglas, 1976:120). O contato entre as pessoas em 
estado liminar e a sociedade se dá através do zelador, a mãe-pequena, o pai-pequeno e, 
às vezes, alguém da casa que seja responsável pela limpeza do quarto e pela alimenta
ção do doente, 'promovendo' a passagem entre a 'impureza' e a 'pureza'. 

Após a limpeza do corpo, a pessoa pode sair do quarto e circular pela casa do 
zelador, porém sem autorização para ir à rua, espaço que escapa ao controle imediato. 
Em um intervalo de três dias, prosseguem os ensinamentos fora do quarto e 'testam-
se' preliminarmente as categorias sociais do futuro papel. A pessoa somente retorna à 
reclusão, onde permanecerá por mais sete dias para a confirmação do encantado, se a 
entidade marcar o cumprimento de resguardos e obrigações posteriores ou no caso 
daquelas que desejam filiar-se formalmente à casa. 

Dentre os três rituais de finalidade terapêutica, a confirmação apresenta maior 
complexidade. Durante a confirmação, realizam-se sessões diárias de ingorossi, com a 
presença de todos os filhos-de-fé do terreiro, para promover a interação entre a pessoa 
que está no quarto e o grupo do qual provavelmente fará parte. Além de demandar 
maior tempo de reclusão e exigir a participação de maior número de pessoas, os res
guardos para trabalho de confirmação impõem nova conduta à pessoa por período que 
varia entre sete, catorze, vinte e um dias e até a vida toda, no que diz respeito a alguns tipos 
de alimentos utilizados nos trabalhos. No ingorossi inicia-se da doença desconhecida pas
sando-se à doença causada por entidade mágico-religiosa. No trabalho de chão, começa-se 
da doença, ou do estado impuro, para chegar ao estado puro, representado pela limpeza de 
corpo na cama de folhas. A confirmação, por fim, eleva o doente à posição de pessoa 
curada, instância de legitimação do tratamento e da capacidade do zelador. 

A necessidade de fazer trabalho - de limpeza ou de confirmação - é determina
da pelas características do problema. Dentre estas, as primeiras a serem analisadas 
pelo curador são a causa e a manifestação. Uma pessoa cujo sofrimento - na interpre
tação dos envolvidos - não tenha ação mágica ou força sobrenatural como causa prin
cipal ou instrumental, dificilmente será encorajada a dar seguimento ao tratamento 
que manipula elementos mágico-religiosos. Pode-se dizer que a adesão efetiva ao tra
tamento em casas de culto afro-brasileiro não pode prescindir da socialização prévia 
do doente ou da família neste sistema, condição necessária, na maioria das vezes, para 
o sucesso deste tipo de tratamento. 
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